
 

من جانبه فى دون جهد لإلنسان اهلل  منحهاهي الموارد التي 

 تكوينها

 الموارد التى يقوم بإنتاجها اإلنسان إلشباع حاجاته هى 

 صالحة لالستخدامتغيرات في بعض الموارد الطبيعية فتصبح غير 

 عن مستوى ضفتى النهرالمياه  زيادة منسوب

 ندرة االمطار بما يضر باالنشطة االقتصادية

 ستخرج من باطن األرض تمواد طبيعية صلبة 

كل ما ينتج عن احتراق الوقود أو حرارة الشمس أو قوة 

 او حركة االمواج الرياح او تساقط المياه 

 عن الزيت االصلي  فصل مكونات البترول

ال تنفذ باستهالك االنسان لها مثل الشمس هى الطاقة التى 

 والرياح والماء 

 –الطاقة التى تنفذ وتنتهى باستخدام االنسان لها  مثل : الفحم 

 الغاز الطبيعي  –البترول 

 دة من السدود والقناطر والخزانات .هي الكهرباء المائية المول

هى الكهرباء التى تنتج عن احتراق الفحم والبترول والغاز 

 الطبيعى 

 استثمار االنسان الموارد المتاحة لسد احتياجاته 

 تحويل المادة الخام الى منتجات لسد حاجة السكان 

مثل ) التعدين واستخراج   المناجماستخراج المواد الخام من 

 البترول والغاز الطبيعي 

 وهي تحويل المواد الخام إلى صناعة متنوعة باستخدام االالت.                       

 اتصال األفراد دون انتقال عبر الهاتف واإلنترنت .

 

من مكان آلخر بواسطة وسائل النقل ويستخدم لنقل االنتقال 

 األفراد والسلع .
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  لزراعة لالتربة ضرورية  

 . مصادر الطاقة أساس التقدم الصناعى 
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3.  
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4.  

 سبب سقوط االمطار الشتوية ب

5.  

  بسبب وجود المياه الجوفية

6.  

 عملية البيع والشراء وانتقال السلع والخدمات 

اتحاد اقتصادي يضم دول شرق وجنوب أفريقيا وعدد الدول به 

 من ضمنها مصر دولة أفريقية  20

 ألكبر فى مصر هو عصر خلفاء اإلسكندر ا

دار للعلم يدرس فيها الطالب العديد من التخصصات العلمية 

 ةواألدبي

لقب يطلق على عصر اإلمبراطور دقلديانوس لكثرة عدد الشهداء 

 المسيحيين في عهده



 

   ندرة سقوط االمطار فى مصر
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  تحسين معيشة الفالح 

  د الشعاب المرجانية  لوجو     .15

 

  .تلوث سواحل البحار والبحيرات 
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  صعوبة الصيد من البحر االحمر 
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 اتوا الى مصر وظلوا بها عدة سنوات  -
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 وضع نواة لمكتبة االسكندرية  .2

 ) جامعة االسكندرية (انشا مجمع البحوث العلمية واالدبية  .3
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 أنشأ أول عملة معدنية  .5

 تولت الحكم بعد بطليموس الثانى عشر  

تحالفت مع القائد الرومانى ) أنطونيوس ( ضد القائد الرومانى 

 ) أكتافيوس ( . 

كتيوم البحرية نجــح أكتــافيوس فى هـزيـمـتهما فى موقعة ) أ

 ق.م. 31( عام 

 أصبح إمبراطور بعد وفاة يوليوس قيصر. .1

   ق م   31جعل مصر والية رومانية بعد أن هزم أنطونيوس عام  .2

 اهتم باإلصالح الزراعي وتطهير الترع وشئون الري  .3

 يعرف عصردقلديانوس  بعصر االضطهاد األكبر أو عصر الشهداء

 س وحرق الكتب المقدسة واعدم المسيحين هدم الكنائ

  م  313أصدر مرسوم ميالنو عام 

 .أنهى عصر اضطهاد المسيحية 

 . اعترف بالديانة المسيحية  

 دخلت المسيحية مصر على يده منتصف القرن األول الميالدى 

  بنى أول كنيسة باإلسكندرية وهو أول أسقف لها 

  م  . 68القديس مرقص  على يد الرومان عام استشهد 

   م 641عام  قام بفتح مصر 

 

خزان  -محطة كهرباء السد العالي  –أ 

 أسوان قناطر إسنا .                                               

  –شمال القاهرة  –الخيمة ) شبرا 

 



 

 

 

 أهم مصادر المياه العذبة فى مصر .  نهر النيل 

  وهو ارخص انواع النقل نهر النيل كطريق للنقل المائىيستخدم 

 أكبر الحقول البحرية بخليج السويس الستخراج البترول . حقل بالعيم البحرى 

 أغالها ثمنا . لذهبأكثر المعادن انتشارا فى مصر وا فوسفاتال 

  الواحات البحرية .يعتمد مصنع حلوان للحديد والصلب على حديد 

 أبوزعبل تعتمد الزراعة فى مصر على سماد السوبر فوسفات الذى ينتجه مصنع . 

  واستخدمت فى الصناعة عام  القرن العشرينبدأ استخدام الكهرباء فى مصر أوائل

 م 1930

 : المنزلية مثل تسخين المياه من تستخدم فى األغراض  الطاقة الشمسية

 السخانات الشمسية . 

 : توجد مناجمه فى منطقة جبل مغارة فى شمال سيناء .الفحم 

 ( والصحراء الغربية ٪56مناطق الغاز من منطقة البحر المتوسط)

 ( . ٪14( ومناطق أخرى )٪1( وسيناء )٪8( وخليج السويس )21٪)

 من مساحة ٪ 4ساحة مصر وتمثل نحو مساحة األراضى الزراعية قليلة بالنسبة لم

 مليون  مصر أى حوالى

 البرتقال   ثم البطاطس ثم القطن الخام ثم االرز (   الصادرات 

 : يتم تزويدها بالمياه من بحيرة ناصر لرى  مشروع توشكى

   بالوادى الجديد  االراضى جنوب منخفض الخارجة

 ى شمال سيناء :توصل المياه من فرع دمياط إلمشروع ترعة السالم

 لزراعة األراضى. 

 : تعتمد الزراعة فيه على المياه الجوفية ،   مشروع شرق العوينات 

  : مليون فدان فى واحة  يهدف الى استصالح مشروع الفرافرة

 الفرافرة بالصحراء الغربية 

  المزارع السمكية وحقول االرزيتمثل االستزراع السمكى فى  

 فى شمال سيناء والساحل الشمالى  يقتصر وجود المراعى فى مصر

 والواحات 



 

  صناعة المعادن  -2الغزل والنسج        -1صناعة تحويلية :. مثل

المشروبات  -5األغذية المحفوظة      -4األثاث    -3األساسية .    

 الصناعات التعدينية .  -7الصناعات الكيميائية .        -6.   

 وطورها طلعت حرب مؤسس  محمد علي أسس صناعة الغزل والنسيج

   -م واهم مراكزها )المحلة الكبرى1920بنك مصر عام 

  صناعة األسمدة تعتمد على الفوسفات المحلى وهى إحدى الصناعات

 الكيمائية .  

 . تعتبر القاهرة ودمياط من أهم مراكز صناعة األثاث فى مصر 

 صناعة األسمنت تساهم بنصيب كبير فى الصادرات المصرية ولكنها 

 ملوثة للبيئة .

  ،  مصر ثانى دول العالم استخداما للسـكك الحديدية بعد بريطانيا

كم ليربط القاهرة 206م بطول1856حيث أنشئ أول خط حديدى عام 

 باإلسكندرية 

  مصر أول دولة عربية وأفريقية تستخدم مترو األنفــاق الذى يربط

يسمى  بين  ثالث مدن  ) القاهرة والجيزة وشبرا  ( . وهو ما

 باقليم القاهرة الكبرى 

  االسكندريةعاصمة مصر فى عهد البطالمة هى 

 أرخص أنواع النقل لكنه بطئ النقل المائى هو 

  تعتبر الواليات المتحدة األمريكية ثانى أكبر شريك تجارى لمصر بعد

 االتحاد األوروبى .

  بيت  أغسطس قيصرفىظهرت المســيحية فى عهد اإلمبراطور الرومانى

 بفلسطين ،   لحم

  المالحة النهرية على طول مجرى نهر النيل  السدود والقناطرتعوق 

  : أهداف التجارة الداخلية 

 نقل المواد الخام من مناطق إنتاجها إلى مناطق تصنيعها   -1          

 نقل المنتجات من أماكن التصنيع إلى أماكن االستهالك. -2           

 : أهداف التجارة الخارجية  

وفير النقد /تتصدير الفائض من المنتجات إلى الدول األخرى  .1

 األجنبى . 



 

 توفير الكثير من فرص العمل عن طريق التصدير .         .2

  : جهود مصر فى تنمية التجارة الخارجية 

    .الدعاية الكافية للمنتجات المصرية. /تحسين طرق النقل والمواصالت 

  .عقد االتفاقيات مع الدول األخرى      

         زيادة المساحات المنزرعة  -

 زيادة محصولية الفدان . -2

 تحسين مستوى معيشة الفالح . -3

 الصرف  معالجة مخلفات -1

   زيادة حمالت التوعية  -2

 لى البحث والتنقيب عن المعادن تشجيع المستثمرين ع -1

 البحث عن بدائل الستخدام المعادن مثل البالستيك  -2

 استخدام الوسائل التكنولوجية فى البحث والتنقيب عن المعادن -3

 االهتمام بالبحث العلمى فى مجال استخدام الطاقة المتجددة . -1

 آبار البترول  تشجيع المستثمرين على البحث والتنقيب عن -2

 ترشيد استهالك الطاقة -3

 ( تقليل ما تستورده مصر من اللحوم واألسماك. 1

 ( زيادة دخل الصيادين 2

 ( زيادة إنتاج السمك3

 أماكن تواجده فى مصر االهمية  

 الحديد : 

 

  أساس الصناعات الحديثة 

 ك يدخل فى صناعة قضبان السك

 الحديدية  والسيارات 

الواحات البحرية بالصحراء 

   الغربية  

 

صناعة األسمدة الزراعية والمبيدات  الفوسفات

    يصدر للخارج  -الحشرية.  

 ) أبوطرطور (.  -1

 السباعية ) اسوان (-2

يستخرج من أم بجمة بشبه  يدخل فى صناعة الحديد والصلب المنجنيز

 جزيرة سيناء



 

م في صنع الحلى بعض أنواع يستخد الذهب

 األدوية.

جبال البحر األحمر ) منجم 

 السكرى (.

 

 اثار المسيحية  اثار الرومان  اثار البطالمة 

  منارة

 االسكندرية

  معبد دير

المدينة 

 معبد دندرة 

 عبد ادفوم  

  معبد فيلة 

 

 

 حصن بابليون  

قد اختير موقعه ألنه يتوسط بين و

 الوجه البحرى والقبلى وبذلك

يسهل على الرومان السيطرة على 

 أية ثورات ضدهم .

 أعلى نصب  عمود السوارى

   تذكارى فى العالم 

 اكتشف    معبد رأس السوداء

م وهو مكون 1936مصادفة عام 

من طابقين السفلى  للعبادة 

 والعلوى للسكن 

  المسرح الرومانى 

  تماثيل االباطرة واالوانى

 الفخارية 

 الكنيسة المعلقة :  -1

لكنيسة الوحيدة التى بدون ا

قباب وسميت بالمعلقة ألنها 

اقيمت على أنقاض جدران 

 برجين كبيرين  

 أديرة وادى النطرون : -2

 أشهرها دير األنبا بيشوى . 

يوجد فى دير المحرق :  -3

أسيوط وهو دير السيدة 

العذراء وهو أكبر األديرة 

 فى مصر والشرق األوسط . 
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 جميع اسئلة بم تفسر

 1- تسمية الموارد الطبيعية بهذا اإلسم ؟ 

نها هي الموارد التي منحها هللا لإلنسان دون أن يبذل جهد في تكوينها أل -   

 2- أهمية السد العالي ؟ 

توليد الكهرباء المائية  -2      خطار الجفاف والفيضان أحمى مصر من  - 1  

 3- يعتبر الحديد أساس الصناعات الحديثة ؟

نه يدخل في كثير من الصناعات مثل صناعة السيارات واألالت وقضبان السكك الحديديةال -   

 4- أهمية الفوسفات ؟ 

اعة االسمدة الزراعية يستخدم في صن -   

دم في صناعة المبيدات الحشرية يستخ -   

لخارج يصدر منه بكيات كبيرة ل -   

 5- أهمية المجنيز اإلقتصادية ؟      - يستخدم المنجنىز في صناعة الحديد والصلب 

 6- اهمية الذهب اإلقتصادية ؟ 

لذهب من أغلى المعادن ثمنا ويستخدم في : ا -   

دوية عض أنواع األب -2            صناعة الحلي  -1    

 7- أهمية الفحم اإلقتصادية ؟ 

ستخدم في صناعة الصلب ويستورد من الخارج ي -1   

والغاز الطبيعي قل قيمة إقتصادية من البترول يعتبر أ -2   

 8- أهمية البترول اإلقتصادية ؟

يعد مصدرا رئيسيا للطاقة  -1   

المازوت (  –السوالر  –تم تكريره فيعطي مشتقات كثيرة منها : ) البنزين ي -2   

دخل في صناعة بعض الخامات الصناعية مثل : صناعة البالستيك ي -3   

 9- تسمى الطاقة المتجددة بطاقة المستقبل ؟      

نها ال تنتهي  أل - 2نها ال تلوث البيئة               أل -1  

 10- الطاقة الشمسية مناسبة لمصر ؟         - بسبب سطوع الشمس طوال العام 
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 11- يفضل البترول والغاز الطبيعي عن الفحم ؟ ) أو( يعتبر الفحم أقل مصادر الطاقة أهمية ؟

ن الفحم يلوث البيئة فعندما يحترق يخرج كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون أل-   

  12- أهمية الغاز الطبيعي اإلقتصادية إلستخدامه في : 

وليد الكهرباء الحرارية ت -3        لبعض وسائل المواصالت وقود ك -2           االغراض المنزلية  -1   

 13- تواجه الطاقة بعض المشكالت ؟

نها تحتاج إلى رؤوس اموال ضخمة ووسائل تكنولوجيا متقدمة إل -   

 14- اهمية المياه العذبة ؟ 

األغراض المنزلية تستخدم للشرب و -1   

الزمة في الزراعة -2   

  مصدر للثروة السمكية -3 

وسيلة نقل سهلة ورخيصة  -4   

توليد الكهرباءالمائية  -5   

 15- أهمية المياه المالحة ؟

نتاج األسماك في مصر إلمصدر رئيسي  -1   

ستخرج منها كثير من االمالح مثل ملح الطعام ي -2   

وسيلة نقل سهلة ورخيصة  -3   

نها البترول والغاز الطبيعي ميستخرج  -4   

 16- تلوث موارد المياه ؟ 

لقاء مخلفات الصرف الصحي والصناعي في مياه النهر والبحر  ٌ-1   

لقاء مياه الصرف الزراعي في مياه النهر أو البحر إ -2   

ي البحر إلقاء مخلفات السفن ف -3   

سريب زيوت البترول من ناقالت البترول ومياه البحر ت -4   

 17- قيام الزراعة في الوادي والدلتا ؟        - بسبب وجود التربة الخصبة والمياه العذبة 

 استخدام بدائل للمعادن مثل البالستيك؟       -  لتنمية الثروة المعدنية 
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 18- أهمية الموارد الطبيعية ؟

لمياه الالزمة لإلنسان والحيوان والنبات ا -1   

    التربة الالزمة للزراعة  -2 

ة أساس التقدم الصناعي مصادر الطاق -3   

  4- بعض الموارد الطبيعية تقوم عليها السياحة مثل :  - الشواطئ  - والعيون الكبريتية 

 

  19- نمو المدن وزيادة وسائل النقل والمواصالت ؟    - بسبب النشاط البشري في مجال الصناعة 

 20- عدم وجود غابات في مصر ؟                        - بسبب قلة االمطار والظروف المناخية 

 21- اهمية السدود والقناطر في إنتاج الطاقة ؟          - ألنها تستخدم في توليد الطاقة الكهرومائية 

 22- أهمية الطاقة الشمسية ؟                             - تستخدم في تسخين المياه واألغراض المنزلية 

 23- أهمية طاقة الرياح ؟                                    - بسبب توليد الكهرباء 

 24- وجود النبات الصحراوي في مصر ؟                   - بسبب ندرة األمطار 

 25- تعرض الموارد الطبيعية لإلهدار ؟                     - بسبب سوء استخدام اإلنسان لها 

 26- أختالف االهمية األقتصادية من معدن ألخر ؟        - حسب إستخدامها وتوزيعها وكمية وجودها 

 27- أهمية الزراعة ؟

  ر% من صادرات مص 20( تساهم بنسبة 2       % من القوى العاملة  28( يعمل بها 1  

 28- الهدف من إنشاء مشروع شرق العوينات ؟

لطبيةوزراعتها بالقمح والشعير والفاكهه والنباتات ا الف فدان إعتمادا على المياه الجوفية 255ستصالح أ -     

  29- أهداف مشروع ترعة السالم ؟        

بهااستصالح األراضي الصحراوية توصيل المياه لشمال سيناء و -  

 30- أهداف مشروع الفرافرة ؟  

ستصالح واحد ونصف مليون فدان في واحة الفرافرة بالصحراء الغربية ا -   

 31- صعوبة الصيد في البحر األحمر ؟

فيه وقلة الموانيء ية بسبب كثرة الشعاب المرجان -   



0102376550بثينة طه حسن   الياسمين للدراسات االجتماعية مراجعة نهائية للصف الخامس 

7 
 

 32- انشاء الدولة لمشروع توشكى ؟

 لرى االراضى فى الوادى الجدي وزراعتها بالمحاصيل الزراعية والنباتات الطبية

 33- اإلنتاج السمكي اليكفي حاجة سكان مصر ؟

( بسبب تلوث سواحل البحار والبحيرات 1   

البحيرات للتوسع العمراني عليها تجفيف (2   

وسائل صيد بدائية  ( استخدام3   

( عدم وجود أساطيل صيد متقدمة 4   

( صعوبة الصيد في البحر األحمر 5   

 34- ال توجد مراعي طبيعية ذات قيمة إقتصادية في مصر أو ) قلة المراعي الطبيعية ( في مصر؟

ندرة االمطار بسبب  -   

 35- يعتبر البحر المتوسط أعلى بحار العالم تلوثا ؟

اتها فيهالمطلة عليه والسفن العمالقة التى تلقى بمخلفدن المبسبب كثرة -   

 36- تعتبر مدينة حلوان أكثر المدن تلوثا ؟               - بسبب وجود صناعة االسمنت بها

 

 أهمية الصناعة في مصر؟ 

% من األيدي العاملة في مصر  12( يعمل بها أقل من 1   

% من األقتصاد المصري 17.2( تساهم بنحو 2   

( تساهم في تلبية حاجات السكان ورفع قيمة الصادرات 3   

( النمو الصناعي يساهم في توفير فرص عمل ومحاربة البطالة4   

( تساهم في رفع دخل الفرد وارتفاع مستوى المعيشة 5   

 37- أهمية األسماك؟         ** مصدر أساسى للبرويتن فى مصر

 38-  استيراد مصر للحوم من الخارج ؟         لنقص االنتاج وزيادة االستهالك .

 39- أهمية صناعة األسمدة ؟   النها تعتمد عليه الزراعة  فى مصر .

 40- انشاء مصر لمترو االنفاق ؟ ليربط بين ثالث مدن مصرية ) القاهرة – الجيزة – شبرا الخيمة (
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 41- اهمية الطرق االسفلتية البرية في مصر ؟

لمدن المصرية ببعضها البعضع وربط انقل االفراد ونقل البضائ -   

 42- أهمية النقل النهري ؟

ساهم في نقل البضائع رخيصة الثمن كبيرة الحجم مثل : ي -   

الجير –األسمنت  –الرمال  –الفوسفات     

 43- يعتبر ميناء األسكندرية أهم الموانئ المصرية ؟ 

ألنها تطل على أكثر الدول تقدما في أوروبا  -  

 44 – إنشاء ميناء دمياط ؟      - لتخفيف الضغط على ميناء االسكندرية 

 45- تقل أهمية موانئ على البحر االحمر ؟

سبب وجود الشعاب المرجانية واقتراب الجبال من السواحل ب -   

 46- أهمية النقل الجوي ؟

  ( واسع األنتشار3    ( يتخطى المرتفعات والجبال والبحار 2   ( أسرع وسائل النقل 1 

 47- أهمية قناة السويس الجديدة ؟

( تنشيط التجارة 3( إختصار وقت الرحلة         2( مضاععفة السفن     1   

 48 – إستيراد مصر من اللحوم من الخارج ؟         - لنقص اإلنتاج وزيادة اإلستهالك

 49- أسباب توافر وسائل نقل جيدة فى مصر ؟    أو تنوع وسائل النقل فى مصر ؟

موقع مصر المتميز بين قارات العالم -1  

لمتوسط(ا -طل مصر على بحرين من أهم بحار العالم )االحمرت -2  

لنيل من الجنوب للشمال اامتداد نهر  -3  

استواء معظم سطح مصر -4  

 5- اعتدال مناخ مصر 

 

 

 



0102376550بثينة طه حسن   الياسمين للدراسات االجتماعية مراجعة نهائية للصف الخامس 

9 
 

 ما النتائج المترتبة على : 

 1- وجود الفوسفات بكميات كبيرة في مصر ؟

صناعة األسمدة الزراعية  ( يستخدم في1   

( يستخدم في صناعة المبيدات الحشرية 2   

( يصدر بكميات كبيرة للخارج 3   

 2- النشاط البشري في مجال الصناعة ؟       - نمو المدن وزيادة وسائل النقل والمواصالت 

 3- إحتياج الطاقة المتجددة لوسائل تكنولوجيا متقدمة ؟          أدى إلى إرتفاع سعرها 

 4- تشجيع المستثمريين على البحث عن المعادن ؟      - أدى الى  تنمية الموارد المعدنية في مصر 

 5- إكتشاف الغاز الطبيعي بكميات كبيرة في مصر ؟

( يستخدم في األغراض المنزلية 1    

( يستخدم كوقود لوسائل النقل والمواصالت 2    

   3( توليد الكهرباء الحرارية 

 6- التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة ؟   - حماية البيئة من التلوث وتنمية الطاقة في مصر 

 7- القيام بعمليات تكرير البترول ؟

مازوت  –سوالر  –( يعطي الكثير من المشتقات مثل : بنزين 1   

( باإلضافة إلى بعض الخامات الصناعية مثل : ) البالستيك ويفصلهم عن الزيت ( 2   

 8- ارتباط التلوث البيئي بالصناعة ؟

وء إدارة بعض الصناعات أدى إلى أضرار كثيرة تلوث الهواء والماء س -   

  9- كثرة الشعاب المرجانية ؟           -  ادى الى صعوبة الصيد في البحر األحمر 

 10- تلوث سواحل البحار والبحيرات ؟     - أدى الى  أن اإلنتاج السمكي ال يكفي حاجة السكان في مصر 

 11- مناخ مصر الجاف وشبه الجاف ؟

مراعي طبيعية ذات قيمة أقتصادية في مصر ) قلة المراعي في مصر (  وجود أدى الى لعدم     

 12- سوء إدارة بعض الصناعات ؟   - أدى إلى أضرار كثيرة منها تلوث الهواء والماء 
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 13- النمو الصناعي في مصر ؟   

ليها من الريف مما يتطلب المزيد من المرفق بالمدنيادة الهجرة إيؤدي إلى نمو المدن وز -   

 14- إمتداد نهر النيل من الجنوب إلى الشمال ؟          - ربط سكان الوادي بسكان الدلتا  

 15- إستواء معظم سطح مصر ؟          - ادى الى  إنشاء الطرق والسكك الحديدية وتوافر كل أنواع النقل في مصر 

 16- توافر األسواق الداخلية والخارجية في مصر ؟  -ادى الى  تصريف المنتجات المصرية داخل وخارج مصر

 17- توقيع اإلتفاقيات الدولية مع دول العالم ؟        - ادى الى لتنمية التجارة الخارجية 

 18- تلوث مياه نهر النيل ؟   1 - موت األسماك     2 - التلوث الغذائي    3 - اإلنتاج السمكي ال يكفي حاجات السكان 

 19- إهتمام الدولة بترشيد استهالك المياه ؟          -ادى الى تنمية الموارد المائية في مصر 

 20- وجود الرمال الساخنة والعيون الكبريتية فى مصر؟  أدى الى قيام السياحة العالجية 

 21- سوء استخدام الموارد الطبيعية ؟           ادى الى تعرضها للتلوث واالهدار 

 22- قلة مياه األمطار فى مصر ؟                  أدى الى قلة الغابات الطبيعية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 - قارن بين الصناعات اإلستخراجية والتحويلية 

تحويليةالصناعات ال ستخراجيةالصناعات اإل   وجه المقارنة 
الت تحويل المواد الخام بإستخدام األدوات واأل  التعريف إستخراج المواد الخام من المناجم 

  
 مثال  إستخراج المعادن والبترول  الغزل والنسيج 

 

والعيوب  –من حيث المميزات النقل الجوي والنهري  -3  

 وجه المقارنة  النقل النهري النقل الجوي
سرع وسائل النقل يتخى  أ -1  

المرتفعات والجبال     

اسع اإلنتشار و -2  

ساهم في نقل البضائع كبيرة الحجم ي -1  

السمنتا - الفخار–وثقيلة الوزن كالفوسفات     

سيلة رخيصة للنقل و -2  

 مميزات 

تكاليف ال إرتفاع -1  

باعد المطارات ت -2  
جود السدود والقناطر التي و -1  

تعوق المالحة      
 عيوب 
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صادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة من حيث التعريف ومثال لكل منهام -4  

 وجه المقارنة مصادر متجددة مصادر غير متجددة
ها هى المصادر التى تنفذ باستهالك االنسان ل

 وال يمكن تعويضها 
هالهى المصادر التى ال تنفذ ياستهالك االنسان   التعريف 

الغاز الطبيعى –ترول الب -الفحم    ياهالم -الشمس  –الرياح    مثال 
 

االهداف ووسائل تنميتها و مفهوممن حيث ال التجارة الداخلية والتجارة الخارجيةمقارنة بين  -5  

الخارجيةالتجارة  الداخليةة ارالتج  المقارنةجه و   
قال السلع عملية البيع والشراء وانتهى 

ةوالخدمات بين الدولة ودول العالم االمختلف  
السلع انتقال والشراء وعملية البيع هى 

دولةوالخدمات داخل حدود ال  
 مفهومها 

المصريةالى صدير الفائض من المنتجات ت -1

 الخارج

ن فرص العمل عن طريق متوفير مزيد  -2

 التصدير

كان خاصة من الغذاء سد حاجه الس -3

 والوسائل التكنولوجية عن طريق االستيراد

لخاممن مناطق انتاجها الى انقل المواد  -1

انعالمص  

مناطق االنتاج قل السلع المصنعة من ن -2

 لمناطق االستهالك 

 اهدافها

خرى يات االقتصادية مع الدول األعقد االتفاق -1

عضوية التجمعات االقتصادية  المشاركة فى -2

 مثل تجمع الكوميسا 

المنتجات الصناعية المصرية  تحسين -3  

 

 مصر على تنمية التجارة الداخلية عنتعمل 
طريق توفير وسائل النقل ومد طرق 

 المواصالت 

تنميتهاوسائل   

 

ويس الجديدةبين قناة السويس القديمة وقناة السمقارنة   

السويس الجديدةقناة  السويس القديمةقناة   المقارنةوجه    

(القديمة)صلية تفريعة موازية للقناة األتعد   
مالحى مهم يربط بين البحر ممر 
(شماال )والبحر المتوسط  (جنوبا)االحمر  

 تعريفها

على ساعدت   
تضاعف عدد السفن  -  
تنشيط حركة التجارة -  
لرحالت التجارية اختصار زمن ا -  

 

خرى الى األبترول الخليج والمنتجات تنقل 
 العالم كلة 

هميتهاأ  
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رد البشرية بيعية والمواالطموارد لا  

البشرية الموارد   الطبيعية الموارد    المقارنةوجه    
ها الموارد التى يقوم االنسان بانتاجهى 

 اشباع حاجته 
نسان كل الموارد التى منحها هللا لألهى 

 دون جهد من جانبه فى تكوينها 
 التعريف

 –الصناعة  –الزراعية المنتجات  
احة السي –التجارى السوق   

لنبات ا -الهواء –التربة  –المياه موارد 
لثروة المعدنية ا  -الطبيعى   

االمثلة    

 

(تها هميأ –مصادرها  )المالحة والمياه العذبة المياه   

المالحةالمياه  العذبةالمياه   المقارنةوجه    
لبحر االحمر والبحر المتوسطا -1  

لبحيرات المالحةا -2  

(قارون  –الشمالية  )  

لمياه الجوفية المالحة ا -3  

هر النيل والترع المتفرعة منه ن -1  

مطار الشتوية اال -2  

لمياه الجوفية العذبةا -3  

بحيرة ناصر  -4  

 مصادرها

صدر رئيسي النتاج االسماك م -1  

ثل ملح الطعامممالح مصدر لأل -2  

اعها البترول والغاز يستخرج من ق -3

 الطبيعى

قام القرى السياحية على شواطئهات -4  

ستخدم فى النقل البحرى ت -5  

ة وانتاج المحاصيلقيام الزراع -1   

المنزليه غراضرئيسي للشرب واأل مصدر -2  

صدر رئيسي للكهرباء من السد العالى م -3  

صدر هام للثروة السمكية م -4  

عتبر من طرق نقل هامة ورخيصة ت -5  

هميتهاأ  

 

ماكن استخراجه واهميتهأبين الذهب والمنجنيز من حيث مقارنة   

المقارنةوجه  الذهب المنجنيز  

بشبه جزيرة سيناء  (ام بجمة  )منطقة    
الشرقية  بجبال البحر االحمر الصحراء 

(منجم السكرى)  
استخراجها ماكن أ  

فى صناعة الصلب يدخل    

لحلى اصناعة  -1  

دويةنواع األأى بعض يدخل ف -2  

 ستخدم ذرات الذهب فى عالج مرضت -3

 السرطان

 اهميته
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 أهم  التعريفات       

 الموارد الطبيعية  كل الموارد التي هللا لإلنسان دون جهد من جانبه في تكوينها 
ت الزراعية سان بإنتاجها إلشباع حاجته مثل المنتجاالموارد التي يقوم اإلن

 والصناعية 
 الموارد البشرية

 التلوث تغيرات لبعض المواد الطبيعية فتصبح غير صالحة لإلستخدام 
 الفيضان زيادة منسوب الماء في النهر في موسم معين

 الجفاف ندرة المطر مما يضر باألنشظة البشرية خاصة الزراعة والرعي 
دة عن د طبيعية صلبة تستخرج من باطن االرض وقد تكون قريبة او بعيموا

 سطح االرض
 المعادن

ساقط المياه كل ما ينتج عن إحتراق الوقود أوحرارة الشمس أو قوة الرياح أوت
 أو حركة األمواج 

 الطاقة

 مصادر طاقة تنفذ بإستهالك اإلنسان لها وال يمكن تعويضها مثل :
ترول والغاز الطبيعي ( ) طاقة : الفحم والب  

 الطاقة غير المتجددة

والرياح  طاقة : الشمسمصادر طاقة ال تنفذ بإستخدام اإلنسان لها مثل : ) 
 والمياه ( 

المتجددة \الطاقة  

 تكرير البترول  عملية يتم فيها فصل مكونات البترول عن الزيت األصلي 

خزانات الكهرباء المائية المولدة من السدود والقناطر وال  الكهرباء المائية  
 ) كهرومائية (

ء وملبس هو مدى استثمار اإلنسان الموارد المتاحة لسد إحتياجاته من غذا
 ومسكن وأمن وعدالة وترفيه  

 النشاط اإلقتصادي

 الصناعة  تحويل المواد الخام إلى منتجات لسد إحتياجات السكان 

الصناعات  إستخراج المواد الخام من المناجم 
إلستخراجية ا  

عة تحويل المواد الخام بإستخدام األالت واألدوات إلى صناعات متنو  الصناعات التحويلية  

جوية اإلنتقال من مكان ألخر بواسطة وسائل لنقل البرية والمائية وال  
 ويستخدم لنقل األفراد والسلع 

 النقل المواصالت

تصاالت اإل إتصال االفراد دون نتقال عبر الهاتف واإلنترنت   

 التجارة  عملية البيع والشراء وإنتقال السلع والخدمات من مكان ألخر 

 التجارة الداخلية إنتقال السلع والخدمات داخل حدود الدولة 
 

المختلفة إنتقال السلع والخدمات بين الدولة ودول العالم   التجارة الخارجية 

إفريقية  دولة 20األن إتحاد إقتصادي يضم دول شرق وجنوب إفريقيا وعددها 

 , منها مصر

 تجمع الكوميسا 
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 ثــانـــيا : التاريخ ) مـصــر قبل األســالم (

 أوال : جميع اسئلة بم تفســر

 1- - سمى عصر البطالمة فى مصر بهذا االسم ؟    *نسبة الى القائد بطليموس االول

 2- رغبة بطليموس األول على االنفراد بالحكم؟     - ألن مصر بها ثروات عظيمة ولها تاريخ مجيد 

 3- إنشاء بطليموس األول الكثير من المناحل ؟      - لتصدير العسل إلى الصين 

 4- سقوط دولة البطالمة ؟

ضعف الحكام الخاصة بعد بطليموس الثالث ( 1    

( ثورات الشعب المصري ضد البطالمة 2    

وخاصة في عهد كليوباترا السابعة  ( تدخل نفوذ روما في الشئون المصرية3    

 5- إهتمام الرومان ببناء المسارح ؟     - ليحتفلوا باألعياد الدينية وأعياد اإلمبراطور 

 6- سقوط الحكم الروماني في مصر ؟ 

( سوء معاملة الرومان للمصريين 1   

( عدم مشاركة الرومان للمصريين في الحكم 2   

لمصريين ( فرض الضرائب المتعددة على ا3   

( اإلضطهاد الديني الذي تحول إلضطهاد مذهبهم 4   

أهمها ثورة الرعاة في الدلتا ( ثورات الشغب المصري ضد الرومان 5   

 7-كراهية الشغب المصري للحكم الروماني ؟

سبب سوء معاملة الرومان للمصريين فإعتبروهم طائفة دنيا تخدم الرومان واإلغريق ب -   

 8- بناء الرومان حصن نابليون في الوجه البحري والقبلي ؟ - حتى يتمكن الرومان من القضاء على أي ثورات ضدهم 

 9- كانت فترة حكم قسطنطين األول نقطة تحول في تاريخ المسيحية ؟

م وينص على :  313نه أصدر مرسوم ميالن عام أل -   

( إلغاء العقوبات المفروضة على المسيحين 1   

( اإلعتراف بالديانة المسيحية 2   

إعادة أمالك الكنيسة المصادرة وبذلك انهى عصر اإلضطهاد الديني المسيحي ( 3   
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 10- إقبال المصريين على الديانة المسيحية ؟

لى المساواة واإلخاء والتسامح وحب بين اإلنسان وحب هللا وعبادة هللا وحده إألنها تدعو  -   

  11- إتخاذ عام 284 م  بداية التقويم القبطي ؟ 

تخليد روح الشهداء الذين قتلوا في عهد دقلديانوس ل -   

لرومان للمسيحية ؟  اعداء أباطرة  -12  

انوا يدينون بالوثنية المسيحية انتشرت واعتنقها الكثير من المصريين ففزع الرومان ألنهم كألن  -   

 13- تسمية عصر دقلديانوس بعصر الشهداء ؟

مرسوم ين على : ألنه أصدر  -   

( هدم الكنائس 1   

( وحرق الكتب 2   

( إعدام كل من يعتنق المسيحية 3   

 14- تسمية الكنائس المعلقة بهذا اإلسم ؟     - ألنها بنيت على أنقاض جدران برجين من حصون الرومان القديمة 

 

  ما النتائج المترتبة على : 

 1- معركة أكتيوم البحرية عام 31 ق. م ؟

نتصار أكتافيوس على أنطونيوس وكليوباترا السابعة( إ1   

( إنتحار أنطونيويس وكليوباترا السابعة 2   

في مصر ( إنتهى العصر البطلمي وبداية العصر الروماني 3   

 2- وفاة اإلسكندر األكبر ؟ 

سمت إمبراطورية علي قوادة وكانت مصر من نصيب بطليموس األول ق -   

 3- سوء معاملة الرومان للمصريين ؟       - أدى ذلك إلى سقوط حكم الرومان في مصر

 4- إضطهاد دقلديانوس للمسيحين عام 284 م ؟ 

القبطية إلى بدء تقويمها نسبة إلى والية هذا اإلمبراطور تخليدا لشهدائهم  دفع الكنيسة -   

وس سيحيين في عصر دقلديانداية التقويم القبطي لها تخليدا ألرواح الضحايا والشهداء نتيجة إضطهاد المب -   
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 5- الفتح العربي لمصر بقيادة عمرو بن العاص عام 641 م ؟    - حرر المصريين من الحكم الرومانى 

 

 أهم االثار وفنون البطالمة والرومان في مصر 

 أثار وفنون البطالمة  أثار وفنون الرومان 
 * عمود السواري 
 * حصن نابليون 

 * معبد رأس السوداء 
لمسرح الروماني * ا  

* تماثيل األباطرة واألواني الفخارية 
 والحجرية 

 

 * معبد دير المدينة 
 * معبد دندرة 
 * معبد إدفو 

 * منارة االسكندرية 
 * معبد فيلة 

 * باإلضافة إلى أثار النوبة 
 * معبد بيت الوالي 

 * معبد وادي السبوع 
 * معبد كالبشة

 

  المصطلحات التاريخية 

 العصر البطلمي  هو عصر خلفاء اإلسكندر األكبر المقدوني ) اليوناني ( في مصر
 سوتير  المنقذ وهو لقب أطلق على بطليموس األول 

يةدار للعلم يدرس فيها الطالب العديد من التخصصات العلمية واألدب  الجامعة  
ة إلى حيم يعترف فيه بالديانة السي 313مرسوم أصدره قسطنطين األول عام 

 جانب الوثنية
 مرسوم ميالن 

د ديانة سماوية نزلت على سيدنا عيسى عليه السالم ودخلت مصر على ي
 القديس مرقس

 المسيحية 

لى م والذي أصدر مرسوما ينص ينص ع 284عصر اإلمباطور دقلديانوس عام

يحية هدم الكنائس وحرق الكتب المقدسة وإعدام كل من يتبع تعاليم المس  
هداءعصر الش  
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 أهم الشخصيات التاريخية

 * مؤسس دولة البطالمة في مصر
 * أنشأ مجمع البحوث األدبية والعلمية ) جامعة اإلسكندرية ( 

صر* وضع نواة مكتبة اإلسكندرية القديمة   * سك أول عملة معدنية بم  
 * أهتم بالزراعة والصناعة والتجارة 

الصين * أنشا كثيرا من المناحل لتصدير العسل إلى   

 بطليموس األول 

 * تولت الحطم بعد بطليموس الثاني عشر
 * تحالفت مع أنطونيوس ضد إكتافيوس 

ق. م  31* إنتحرت بعد هزيمتها في معركة أكتيوم البحرية عام   

 كليوباترا السابعة

  -ئون الرياإلهتمام بش –* إهتم بالزراعة فقام ب : ) تطهير الترع والمصارف 
الجسور (إعادة بناء      

 * أحترم عقائد المصريين , وقدم القرابين لأللهة المصرية

 إكتافيوس 

م والذي : 313أصدر مرسوم عام   

لوثنية ااعترف بالمسيحية إلى جانب  -  
المفروضة على من يعتنق المسيحية  ألغى العقوبات -  
أعاد امالك الكنيسة المصادرة  -  

 قسطنطين األول 

 اإلمبراطور هادريان  أحد األباطرة الرومان  
لى مصرإملك روماني إضطهد المسيحية , وكان سبب في رحلة العائلة المقدسة   هيرودوس  
 القديس مرقس قام بالتبشير بالمسيحية في فلسطين وما حولها وأسيا الصغرى ومصر 

وهدم  إمبرطور روماني إضطهد المسيحين وأصدر مرسوما بحرق الكتب المقدسة
صر عمن يتبع المسيحية , وعرف عصره )عصر الشهداء ( أو الكناس وإعدام 
 اإلضطهاد األكبر

 اإلمبرطور دقلديانوس 

م 641ام عأحد قادة العرب المسلمين الذي حرر مصر من ويالت الحكم الروماني   عمرو بن العاص 
 

 اسئلة متنوعة واجاباتها

 

 

.. . ( تقوم الزراعة في السواحل الشمالية علي مياه ........1)  

 )نهرالنيل – األمطار- اآلبار والعيون- البحر المتوسط(

 )2( المياه الجوفية توجد في واحات الصحراء ......... .)الغربية – الشرقية – سيناء – الشمالية(

 )3( يستخدم ......... في صناعة األسمدة .)الحديد –الفوسفات – المنجنيز- النحاس(.

ر منطقة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر..أكب  منطقة........ ر( تعتب4)  

اس:المجوعة األولي :اختر االجابة الصحيحة مما بين األقو  
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  )خليج السويس – سيناء الصحراء الشرقية – البحر المتوسط(.

 )5( زيادة منسوب الماء عن مستوى ضفتي النهر يعد ....... .)تصحًرا – جفافًا – فيضانًا - تلوثًا(.

 )6(يوجد الذهب في مصر بمنطقة ......... .)جبل المغارة –أم بجمة – أبو طرطور- الصحراء الشرقية(.

 )7( تسقط األمطار في مصر في فصل ....... . )الصيف - الشتاء - الربيع - الخريف(.

 )8( يستخرج المنجنيز من ....... .)أم بجمة – جبل المغارة – الواحات البحرية – السويس(.

 )9( يتم توليد الكهرباء في محطة الزعفرانة من ......... . )الشمس – الرياح – الغاز- األمواج(.

 )10( من مصادر الطاقة المتجددة ......... . )الفحم – البترول – الرياح – االغاز الطبيعي(.

 )11( من أكثر مصادر الطاقة تلويثًا للبيئة......... . )الغاز الطبيعي – البترول – الفحم – طاقة الرياح (.

رباء المائية محطة........ .هطات الكح( من م12)  

  )شمال القاهرة – أبو قير باإلسكندرية – خزان أسوان – شبرا الخيمة(.

 )13( تنتشر مناجم الفحم في مصر بمنطقة جبل ........ . )الطور – السكري – العوينات – المغارة(.

 )14( من مصادر الطاقة غير متجددة .......... . )البترول –الرياح – الشمس –الفحم والبترول معًا( .

ز إنتاج البترول في مصر في.......... والمنطقة المحيطة به. ( يترك15)  

 )وادي النيل – خليج السويس – البحر المتوسط – الصحراء الغربية(

( تمثل منطقة ............ أولى مناطق إنتاج الغاز الطبيعي في مصر. 16)  

 )خليج السويس – سيناء – البحر المتوسط – سفاجا (.

 )17( البنزين و السوالر من مشتقات.......... .) الفحم – البترول – المخلفات الزراعية – مصدر طبيعي(

 

 

 

 

 1- تنقسم الموارد إلي موارد  طبيعية، وموارد بشـرية 

 2- المصدر الرئيسي لمياه الشرب في الواحات هو .المياه الجوفية .

 3- تقوم الزراعة في .السواحل الشمالية  بمصر اعتماًدا علي األمطار الشتوية.

 4- زيادة منسوب المياه في النهر أعلي من ضفافه هو الفيضان.

ناسبة :المجموعة  الثانية :أكمل العبارات اآلتية بالكلمات الم  
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 5- الجفاف هو ندرة  االمطار

 6- من مناطق إنتاج الحديد في مصر بالواحات البحرية بالصحراء الغربية.

 7- يوجد مصنع الحديد والصلب في مدينة...حلوان بالقاهرة.

 8- يستخدم الفوسفات في صناعة .األسمدة  و المبيدات الحشرية.

 9- يستخرج المنجنيز في مصر من شبه جزيرة سيناء في منطقة ام بجمة

 10- تنقسم مصادر الطاقة إلي طاقة متجددة  وطاقة .غير متجددة.

 11- يستخرج الذهب في مصر من الصحراء .الشرقية  في جبال البحر االحمر

 12- البنزين و السوالر من مشتقات .البترول.

 13- أقل مصادر الطاقة غير المتجددة أهمية هو .الفحم.

 14- يستخرج الفحم في مصر من منطقة جبل مغارة بشمال سيناء

 15-حقل ابو ماضي  في شمال الدلتا أحد الحقول الرئيسية إلنتاج الغاز الطبيعي في مصر.

 16-من أهم محطات توليد الكهرباء المائية في مصر محطة كهرباء السد العالى   و .كهرباء خزان أسوان.

 17- توجد محطة توليد الكه رباء من الرياح ي مصر بمنطقة...الزعفرانة .

 18- تمتاز الطاقة المتجددة بأنها طاقة .نظيفة  ال تلوث البيئة .

 19- الفحم أحد مصادر الطاقة  غير متجددة

 20- من مصادر المياه العذبة في مصر .نهر النيل  والمياه الجوفية العذبة

 21- من أهم استخدامات الفوسفات في مصراالسمدة الزراعية

 22- تقوم الزراعة في واحة سيوة علي المياه الجوفية

 23-يستخرج معدن ..الذهب من مناجم السكري.

 

(    أخط لغابات والنبات الطبيعي.      ) يترتب علي وجود الجفاف في مصر زيادة ا -1  

(    صح تشمل الموارد الطبيعية المياه والتربة والهواء والنبات الطبيعي.            )  -2  

مام العبارة الخاطئة أالمجموعة الثالثة : اكتب كلمة )صح ( أمام العبارة الصحيحة ، وكلمة )خطأ( 

:فيما يلي  
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(   صحبر الطاقة أساس التقدم الصناعي .                                         )   تعت -3  

(  صح  )                          من الموارد البشرية الزراعة والصناعة والسياحة.  -4  

(  صحعتبر النيل من أهم مصادر المياه العذبة في مصر .                        )    ي -5  

(   أخطلبحران األحمر والمتوسط من مصادر المياه العذبة.                        )   ا -6  

(   صحية.          )   عتمد مصنع حلوان للحديد والصلب علي حديد الواحات البحري -7  

(  أخط لمصدر الرئيسي للمياه في الصحراء الغربية هو األمطار الشتوية.        )    ا -8  

(   صح لحة ال تقل أهمية عن المياه العذبة.                                  )  المياه الما -9  

(    أخط )              سقط األمطار الصيفية القليلة علي الساحل الشمالي.          ت -10  

(   اخط ستخدم معدن المنجنيز في صناعة األسمدة والمبيدات الحشرية.          )  ي -11  

(   صح ختلف أهمية المعادن حسب االستخدام وكمية الوجود في الطبيعة.        )  ت -12  

(   أخط )  ستخدم الفوسفات في صناعة الحلى.                                          ي-13  

(    صحدخل معدن الذهب في صناعة الحلى وبعض االدوية.                      )  ي -14  

(   أخطن مشتقات البترول " الغاز الطبيعي ".                                     ) م -15  

(    أخطعد الرياح من مصادر الطاقة غير المتجددة .                               )  ت -16  

(  صحعد مصر أولى دول الوطن العربي إنتاًجا للكهرباء المائية.                )    ت -17  

(    صحعد الفحم أقل أهمية اقتصادية من البترول.                                  )   ي -18  

(   أطخوجد الغاز الطبيعي في مصر في حقول مستقلة فقط.                       )    ي -19  

(   صحن أمثلة محطات الكهرباء المائية في مصر محطة كهرباء السد العالي.   )   م -20  

(  اخطعد سيناء أكثر مناطق مصر إنتاًجا للغاز الطبيعي.                          )    ت -21  

(  صحسية طاقة متجددة.                                                  )    الطاقة الشم -22  

( أخط )              الشعاب المرجانية به الصيد فى البحر المتوسط لكثرة يصعب  -23  

(  أخط )          مصرية                ناعة فى خفض قيمة الصادرات التسهم الص -24  

( أخط )    ة السكان                                 جاحى انتاج اللحوم فى مصر يكف -25  

(    أخط)طبيعية لقيام الصناعة                             مل الااليدى العاملة من العوا -26  
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(الموارد الطبيعية  )             الموارد التي منحها هللا لإلنسان دون جهد من جانبه في تكوينها. -1  

(التلوث  )      حدوث تغيرات لبعض الموارد الطبيعية ، فتصبح غير صالحة لالستخدام البشري. -2  

(الجفاف  )           ندرة المطر؛ مما يضر باألنشطة البشرية وخاصة الزراعة والرعي . -3  

(الطاقة )                        رها.كل ما ينتج عن احتراق الوقود أو حرارة الشمس وغي -4  

(البترول)                        مصدر رئيسي للطاقة، ويستخرج من حقول برية أو بحرية. -5  

(لبترول ا تكرير )                 عملية يتم فيها فصل مكونات البترول عن الزيت األصلي. -6  

(لطاقة الكهرومائية ا)                  كهرباء يتم توليدها من السدود والقناطر والخزانات. -7  

( الذهب )                   معدن يستخدم في صناعة الحلى وبعض أنواع العالج. -8  

(نهر النيل )                                المصدر الرئيسي للمياه العذبة في مصر. -9  

(الحديد)                            معدن يدخل في معظم الصناعات الحديثة. -10  

    (الطاقة غير متجددة)                         الطاقة التي تنفد نتيجة استهالك اإلنسان لها. -11

(طاقة متجددة)      تشمل طاقة الرياح والشمس والمياه وهي طاقة ال تنتهى. -12  

(التلوث)                    تغيرات لبعض موارد الطبيعة ، فتصبح غير نظيفة. -13  

( لمعادنا )                                 اطن األرض.بمادة صلبلة تستخرج من  -14  

( الفوسفات )                              الزراعية.معدن يدخل في صناعة األسمدة  -15  

  (الحديد )                                      معدن يعد أساس الصناعات الحديثة. -16

(  المنجنيز )                         معدن يوجد في مصر بمنطقة أم بجمة في سيناء. -17  

( لفيضانا )          ن مستوى ضفتى النهر في موسم معين.عزيادة منسوب الماء  -18  

  

رات اآلتية:المجموعة الرابعة: اكتب المصطلح الجغرافي الذي تشير إليه العبا   
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أهمية الموارد الطبعية في حيانتا.                            -1  

قيام الزراعة في الوادي والدلتا. -2  

همية االقتصادية للطاقة الشمسية.األ -3  

أهمية المياه العذبة في مصر. -4  

أهمية المياه المالحة. -5  

أهمية معدن الحديد االقتصادية. -6  

األهمية االقتصادية للفوسفات. -7  

أهمية المنجنيز االقتصادية.  -8  

أهمية الذهب االقتصادية. -9  

أهمية البترول االقتصادية. -10  

الطبيعي االقتصادية.  أهمية الغاز -11  

تلوث المياه. -12  

الفحم أقل قيمة اقتصادية من البترول والغاز الطبيعي. -13  

عدم توافر الغابات الطبيعية في مصر. -14  

الفوسفات من المعادن االقتصادية المهمة. -15  

ضرورة الحفاظ علي المياه المالحة. -16  

بيعي كمصدر للطاقة بداًل من الفحم.يفضل اإلنسان استخدام البترول والغاز الط -17  

أهمية استخدام الشمس كمصدر للطاقة. -18  

الحديد أساس الصناعة الحديثة. -19  

  

 المجموعة الخامسة : بم تفسر...؟
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ألقاء مخلفات الصرف الصحي والصناعي في مياه البحر او النهر. -1  

إنشاء السد العالي. -3تكرير البترول .                                 -2  

فات بكميات كبيرة في مصر.وجود الفوس -4  

تشجيع المستثمرين علي البحث عنآبار البترول. -5  

االهتمام باستخدام الطاقة النظيفة. -6  

التوسع في استخدام االقة المتجددة. -7  

 

 

 

الموارد الطبيعية والموارد البشرية من حيث: )التعريف ، مع ذكر أمثلة( -1  

يث: )مصادرها ، أهميتها(المياه العذبة والمياه المالحة من ح -2  

المنجنيز والذهب من حيث: )مناطق اسخراجه ، أهميته االقتصادية( -3  

مصادر الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة غير المتجددة من حيث:) المفهوم ، أمثلة لكل منهما( -4  

أهمية البترول والغاز الطبيعي من حيث : )ناطق استخراجه وأهميته( -5  

 

 

 المجموعة السادسة: ما النتائج المترتبة علي....؟

 المجموعة السابعة : قارن بين :
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  .  ومظاهر   حية وظواهر باإلنسان من طالبيئة هي كل ما حيي !
  .من الظواهر الطبيعية  !
 :  مثلالكائنات احلية !
 .: لمثبشرية الظاهر امل  !
  -: هي املوارد أو الثروات اليت وهبها اهللا لإلنسان  مثل:لطبيعية املوارد ا !
  جيب احملافظة على املوارد الطبيعية يف مصر حىت تتقدم  !
 .  الالزمة حلياة توفر املوارد الطبيعية  !
 .  الضرورية للصناعة مثل توفر املوارد الطبيعية  !
  . وتؤثر علي أنواع.توفر التربة لزراعة املوارد الطبيعية  !
 .تعترب الطاقة أساس  !
 . يؤدي حسن استثمار املوارد الطبيعية إىل التقدم  !
 .يعية فتصبح عبارة عن تغريات يف بعض املوارد الطبالتلوث  !
 .املوارد الطبيعية تقوم عليها أنواع عديدة من السياحة مثل السياحة  !
 .تلوثمن أنواع التلوث  !
 .التعليم وسيلة لزيادة  !
 .مصادر املياه املاحلة يف مصر تشمل  !
 البحريات الشمالية  !
 من البحريات العذبة  !
  . مصدر هام للثروة السمكيةورخيصة و وسيلة نقل هامة يعترب  !
 .املياه اجلوفية املصدر الرئيسي للحياة يف  !
  .ىل مشال سيناء عرب مت توصيل مياه ر النيل إ !
  .تعتمد الزراعة يف مشال مصر على مياه  !
  . واحدا من أكرب احلقول البحرية يف خليج السويس الستخراج ميثل حقل  !
!  محى مصر من اجلفاف وأخطار الفيضان وهو مصدر هام لتوليد .  
 .ي من الواحات املصرية وتعتمد احلياة فيها على  وهسيوهواحة  !
 .مصادر املياه العذبة يف مصر تشمل  !
! هي الثروات الطبيعية توجد يف باطن األرض وهي جزء من قشرة سطح األرض . 
 ".  ختتلف أمهية املعادن على حسب   !
 . همابسبب كثافة النشاط  ] –مصر أكثر املناطق تلوثا يف  !
!  هو استخراج املعادن من باطن األرض.   
   وهو أساس الصناعاتيدخل يف معظم  ديدأمهية معدن احل !
 .  يف مصر ديدد احليوج !
.مصرشهر مصانع احلديد والصلب يف من أ !
 .يدخل ىف الفوسفات صناعة  !
  اء  بني سفاجا والقصريوالوادي اجلديد بالصحروعلى )حمافظة قنا(وادي النيل عند الفوسفات ىف يوجد  !
 مصادر   ويعترب من بكميات كبرية للخارجالفوسفات  !
 .يدخل يف صناعة و يف صناعة املنجنيزيستخدم  !
 .يف منطقة مصر يف  يفاملنجنيزيوجد  !
  و بعض أنواع يستخدم يف صناعة الذهب   !
 يف منجم  يف جبال  الصحراء  يف الذهبيوجد !



٢
!  هم أول من نقب عن الذهب بدليل وجود 
 .من أشهر التماثيل الفرعونية املصنوعة من الذهب اخلالص متثال  !
. واستخدمه قدماء املصريني يف يدخل يف العديد من النحاس  !
 . يوجد يف   يوجد النحاس !
هو كل ما حيترق ويعطي طاقة مثل الوقود  !
 . أو ضغط  تساقط  أو قوة  أو حرارة كل ما ينتج عن احتراق الطاقة هي  !
––لطاقة اليت تنفد نتيجة استخدام اإلنسان هلا مثل الطاقة غري املتجددة مثل هي ا !
.اقتصادية من البترول والغاز الطبيعي  أمهية الفحم  !
!   هو نوع من الفحم يستخدم يف صناعة الصلب ويستورد من . 
 .يوجد الفحم بكميات قليلة يف شبة جزيرة سيناء يف منطقة  !
!   مادة طبيعية تستخرج  من حقول بباطن األرض سواء من البحر أو الرب.
) :( يتم تكريره عند درجات حرارة خمتلفة فيعطي مشتقات  كثرية منها البترول  !
.م ٢٠٠٦بلغ إنتاج  البترول يف  مصر سنة  !
. اخلام كوقود لإلضاءة جدران املعابد رسومات توضح أن الفراعنة استخدموا يوجد على  !
مت حفر أول بئر بترول يف مصر يف الصحراء الشرقية سنة  !
 م١٩١٣إنشاء أول مصفاة سنة .  بعد السعودية يف تكرير البترول حتتل مصر املركز  !
!   فصل مكونات البترول عن الزيت األصلي هو عملية يتم فيها.
: تنقسم حمطات الكهرباء إىل  !
 .البترول   إلنتاج  أو يف حقول يوجد الغاز الطبيعي يف مصر يف حقول  !
 إلنتاج الغازأهم احلقولو. من إنتاج مصر ينتج البحر املتوسط حوايل  !
 .م١٩٢٠  مث يف الصناعة عام  مصر الكهرباء يف أوائل استخدمت !
!    هي الكهرباء الناجتة عن احتراق الفحم والبترول والغاز الطبيعي .
––من حمطات الكهرباء احلرارية  !
––– تنتهي باستخدامها مثل اليت ال الطاقة املتجددة !
هي الكهرباء املولدة من خلف الكهرباء املائية  !
.% ١٨متثل و للكهرباء املائية الدول العربية إنتاجا ر تعترب مص !
وقناطرقناطرووخزانحمطات الكهرباء املائية يف مصر من  !
. املاء لري األراضي وتستخدم يف توليد القنطرة هي جسم يعترض جمرى النهر  !
. من خلفه  أمامه وتوليد هو جسم يعترض جمرى النهر السد  !
 .واألغراضتسخنيتستخدم الطاقة الشمسية يف  !
 . ال تلوث تتميز الطاقة املتجددة بأا طاقة  !
 . مثنها حيث حتتاج من عيوب الطاقة املتجددة  !
   .جه تنمية موارد البيئة الطبيعية املشاكل اليت توا من !
.  ار مما يضر بالنشاط البشري وخاصة ها األمطفي حالة مناخية هو اجلفاف  !
.جافإقليم إقليم شبهإقليم البحر صر  املناخية يف مقاليماأل !
 .  اجلفافأسبابمن  !
باملياهواالستعانةوالتوعيةاستخداموترشيدمن طرق مواجهة اجلفاف  !
!  هو عدم اإلسراف يف استخدام املوارد .
  .يشمل تلوث  تلوثال  !
وسنالتقليلوإبعاد احللول املقترحة ملشكلة التلوثمن  !

والتخلص



٣
  خصوصا يف تلوث اهلواء بالدخان بسبب هى  السحابة السوداء !

.  يف شهري 
علياحلرص واإلسراف يف استخدامعدمومصادر املياهعدم إلقاءدور الفرد للحد من التلوث  !

 تقليل
إصداروإقامة املصانع بعيدا عن  واملصانععلى دور احلكومة للحد من التلوث تركيب !

 اليت
إلنسان للموارد بسبب هو سوء استغالل االسترتاف ا !
 تناقص قدرة األراضي الزراعية على اإلنبات لعوامل  هو التصحر !
 .التربة لصنع  و وجتريف  والسفر ترك الفالح من أسباب التصحر  !
 بشكل  والبحث عن عدة الفالح  ومسااستخدام املوارد حللول املقترحة ا !

 .دائم وسن قوانني صارمة حلماية 
!   مسكن– ملبس –غذاء ( هو استغالل اإلنسان للموارد املوجودة لديه لسد احتياجاته من ( .
 . والنقل جارة  والت والصناعة يتنوع النشاط االقتصادي بني  !
. من العماليعمل ا ) مليون فدان  ( من مساحة مصر  حوايلمساحة األراضي الزراعية  !
 الشمالية مثل إقليم املناطق والواحات و منخفض و   النيل تتمثل األراضي الزراعية يف  !
.الصادرات مصر من ثل مت و الربتقال و والبطاطس و تصدرأهم احملاصيل اليت !
مصدر ة لصناعل و للشبابتوفرالكثري من  و لإلنسان واحليوانيف مصرتوفر  مهيةالزراعةأ !
.  يف مصراملساحة زيادة   ة زيادة مساح أهداف التنمية الزراعية  !
 . لزراعة األرض ا  إىل مشال   من فرع توصل مياه مشروع ترعة السالم  !
 لري مساحات واسعة وزراعتها نباتات  من حبرية توصل مياه هي قناة طوهلا مشروع توشكي  !

. م١٩٩٧ /١/ ٩، وضع حجر األساس يف وحماصيل  ونباتات 
.  والفاكهةيزرع الشعري  ستصالح حوايل العتمد على املياه يشرق العوينات  !
  . عن طريق التوسع زيادة ة التنمية الزراعي !
. عن طريق زيادة مساحة  التوسع األفقي !
. الزراعية باستخدام زيادة إنتاج   الرأسيالتوسع  !
. لبحار ايف   وتتمثل  تبلغ نسبة إنتاج السمك ا حوايلمصايد املياه املاحلة   !
  . حبرية - وفروعه :يف وتتمثل نسبة إنتاج السمك حوايل  مصايد املياه العذبة  !
. ال تكفي حاجة مصر من االمساك جم املصايد يف مصر ح !
استخدام أساليب حديثة يف  عدم صيد عدم وسائل تنمية الثروة السمكية  !
.زيادة و لتقليل ما تستورده مصر من زيادة أهداف التنمية السمكية  !
.وتقتصر تربية احليوانات يف ،قلة ر بسبب  يف مصاملراعي  !
. إىل  هي حتويل الصناعة !
. تنقسم الزراعة إىل  !
. من باطن األرض مثل استخراج الصناعة االستخراجية هي استخراج  !
. يستفيد منه اإلنسان مثل صناعة  إىل الصناعة التحويلية هي حتويل  !
. وتوجد يف الصناعة احلديثة تعتمد على  !
. وتوجد يف الصناعة اليدوية تعتمد على  !
]. [ مثل  : معدنية -٣].ر الوبواجللود [ مثل  -٢]. [لراعية مثز -١ اماخلواد أنواع امل !
 وفرة مصادر  العاملةوفرة رأس وفرة   وفرة املواد )املقومات الطبيعية والبشرية (عوامل قيام الصناعة  !

  وفرة وسائل  وفرة األسواق . 
صناعة  وة صناعة األغذي وصناعة  وصناعة احلديد  وهم الصناعات مبصر صناعة الغزل أ !



٤
 الصناعات  والصناعات  و .
توفر و وتزيد تساعد على النهوض و  للسكانلكثري من أمهية الصناعة  توفر ا !

.  ب ل جلتساعد على زيادة صادرات مصرووترفع مستوي  للقضاء علىالكثري من فرص 
 . بسبب اهلجرة إىل قلة العمالة يف  وتلوث و  أضرار الصناعة  تلوث  !
.من مساحة مصر % ٦سيا ومتثل  تقع يف آريقيا ف الا تقع يف أمصر دولة  !
. أنواع النقل  !
  . والسكك يشمل  النقل الربي !
كم ٢٠٩ بطول حيث أنشأ أول خط حديدي عام   دول العامل استخداما للسـكك احلديدية بعد تعترب مصر  !

.لريبط بني 
.  إقليم لتربط و األنفاق  متر  تستخدم دولة عربية  مصر  !
.  للوادي وذلك الستواء األرض يف الوادي والدلتا وكثرة الطرق الربية  !
. ينقسم إىل النقل املائي  !
]. األمسنت  - [ مثل يلة كبرية  الثق أنواع النقل ويستخدم لنقل  النقل النهري !
.   وقناة السويس  وذلك عن طريق عن طريق البحر النقل البحري  !
 سفاجا -  -  السويس-  -  دمياط- باإلسكندرية :أهم املوانئ البحرية يف مصر !
 = اموع  -بترول -٥سياحي - صيد - ٦تعديين - ٤٠جتاري: عداد املواين البحرية أ !
.  تباعد وارتفاع  عيوبه ومن  والبحار وختطي  واالنتشار النقل اجلوي يتميز !
.  مصرية١٢ مدينة عاملية و ٧٤ تصل اخلطوط اجلوية بني متتلك مصر  !
.  –شرم الشيخ  – هة الرت –القاهرة اجلوي  أهم املطارات !
. من مكان إيل اخر  انتقال  أوهي حركة  التجــــــارة !
.خارجيةو داخليةأنواع التجارة  !
 . خارج حدود الدولة أي بني تتم  ارجية واخل  بني أيتتم داخل حدود تجارة داخلية ال !
.  داخل الدولةالتعاون بني  و من أماكن التصنيع إىل أماكن نقل رة الداخلية أهداف التجا !
توفري الكثري من و)األموال األجنبيةتوفري العملة  و إىل الدول األخرىتصدير أهداف التجارة اخلارجية  !

 سترياد للمواد اليت مل تصنع وا فرص 
 الكافية للمنتجات .  للمنتجات املصرية جودة  و طرق النقل واملواصالتائل تنمية التجارة وس !

. يف أفريقيا وأوروباعضوية التجمعات . مع الدول األخرىعقد . الكافية للمنتجاتعمل  .املصرية
 .  ومنها مصر دولة  وجنوب أفريقيا وعدد الدول به ضم دول احتاد اقتصادي ي احتاد  !
    أهم مراكز صناعة الغزل والنسيج يف مصر !
 يشمل النقل الربى  !
 .يف الصادرات املصرية على الترتيب   على املركز االول والثاىن  وحمصول   حيتل حمصول   !
 . ما عدا االطراف الشمالية فيسقط عليا املطر   يقع معظم مساحة مصر يف     !
        .تقل املياه اجلوفية ىف الصحارى املصرية بسبب   !
 . تبلغ مساحة األراضى الزراعية ىف مصر حنو  !
 .تنقسم الصناعة إىل  !
 .تسبب الصناعة  !
 .يربط مترو االنفاق بني حمافظات القاهرة الكربى وهى      !
  .   أثناء حرقه  بسبب انبعاث غاز  هوأكثر مصادر الطاقة الغري متجددة تلوثا للبيئة  !
 .  مصادر الثروة السمكية يف مصر هي  !
 .من مقومات الصناعة   !
 .م مواىن مصر على البحر املتوسط  أهيعترب ميناء   !
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 يقتصر وجود األمطار الشتوية يف مصر على    !
 ساس   يعترب احلديد  أ !
 يقتصر وجود املراعى يف مصر يف      !
سباب تناقص املوارد الطبيعية يف مصر  من أ !
     كمصدر رئيسى للمياهيعتمد مشروع شرق العوينات على    !
 تقل امهية املواىن املوجودة على      البحر االمحر  لوجود الشعاب املرجانية  و   !
 مهية هو   أقل مصادر الطاقة غري املتجددة أ !
 الشرب على سواحل البحر االمحر     املصدر الرئيسى ملياه  !
 من أنواع املوارد    !
مناطق انتاج البترول ىف مصر هي   !
 مثلة الطاقة املتجددة  من أ !
 أصوات املصانع والسيارات تلوث   !
    يف عالج      توصل إىل استخدام   / العامل املصري الدكتور  !
    الذي يستخدم يف صناعة احللي من املوارد املعدنية        !
 الصلب   من أشهر مصانع احلديد و !
   من أنواع الطاقة   !
 .      أكثر املناطق إنتاجا للبترول يف مصرتعترب منطقة   !
 .  املركز الرابع     فيحتل     املركز األول ،   أما حمصول      اتل حمصول   حي !
   من أهم مشروعات مصر الزراعية  !
 ....... و موارد ... طبيعية...  تنقسم املوارد إىل نوعني موارد  !
.....  ...و...  ... يقتصر وجود األمطار الشتوية ىف مصر على  !
......... ياه اهدار للموارد  اإلسراف ىف إستخدام  امل !
 أكثر مناطق مصر تلوثاً  ... ... ....  تعترب منطقىت  !
  املصدر الرئيسى للمياه العذبة مبصر  .... ....  يعترب  !
  ... ...  تصل مياه ر النيل إىل مشال سيناء عن طريق  !
 ...... و... الفيضان... طار محى السد العاىل مصر من أخ !
 ... ...  يعد احلديد أساس  !
 ).. )..... أول من نقب عن الذهب كان  !
 . ىف صناعة األمسدة......  يستخدم معدن  !
  ......  يصنع الزجاج من  !
 .......  أقل مصادر الطاقة الغري متجددة أمهية هو  !
. من مشتقات البترول......يعترب  و..... ... الصحراء الشرقية.. مت حفر أول بئر بترول ىف مصر  !
 . مبصر أكرب منطقة النتاج البترول مبصر... ... تعترب منطقة  !
 ......و... ...و...  ...  من مقومات الصناعة  !
.... ...و... ...مناطق صناعة الغزل والنسيج ىف مصر أهم  !
 ... ...بدأت الثورة الصناعية ىف دولة !
... ...  وتطورت على يد  ... ..بدأت صناعة الغزل والنسيج على يد  !
 .ألوروىب أهم شريك جتارى ملصر بعد اإلحتاد ا .... ... تعترب  !
 ......و... ...بني  ١٨٥٦أقيم أول خط سكة حديد مبصر عام  !
 . بعد وفاة اإلسكندر... ...  كانت مصر من نصيب  !
 ...... تنازل دقلديانوس عن احلكم لإلمرباطور  !
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.ىف الدلتا ....أشهر ثورات املصرين ثورة  !
 ....ته على أرض  بدأ السيد املسيح دعو !
 كانت عاصمة مصر يف عهد بطليموس األول  !
ىل  العصر  البطلمى ذا االسم نسبة إى مس !
.  دولة البطاملة أسس  !
. الىت قامت ىف الدلتاشهر ثورات املصريني عند الرومان ثورة  أ !
.اخر ملوك البطاملة ىف مصر كانت  !
. لقب اغسطس  ومعناها املبجلل مح !
قسمت امرباطورية االسكندر االكرب بعد وفاته بني   !
. استمر حكم البطاملة ىف مصر مايقرب من   !
احد علماء جامعة االسكندرية القدمية ىف علم اهلندسة  كان   !
.  عاما  وحكم مصر  امللك  ترىب بطليموس األول يف قصر   !
   ، معبد دندره ، معبد اهم املعابد اىل نشات ىف عصر البطامله  معبد  !
. احد علماء جامعة االسكندرية القدمية ىف علم اجلغرافياكان   !
.  باالسكندرية تقديرا  لالمرباطور دقلديانوسشيد  !
 احد علماء جامعة االسكندرية القدمية ىف علم الطبيعةاكان   !
  اول عملة معدنية ىف التاريخنشا أ !
نشا بطليموس االول  املناحل لتصدير العسل اىل أ !
 ويطلق عليه قصر  اقامه البطاملة لعبادة االلهمعبد  !
.ئد املصريني  وقدم القرابني لالهلة املصرية عقااحترم االمرباطور   !
 .أصبحت مصر والية رومانية عام !
.نقطة حتول يف تاريخ املسيحية كان حكم  !
. كديانة جبانب الديانة الوثنيةاحترم االمرباطور قسطنطني   !
 والفن جبانة كوم الشقافة خليط من الفن  !
م.  ق٣١ عام  يف هزمية كلوباترا وحليفها يف معركة القائد جنح  !
. و العصر انقسم العصر الروماين إىل عصرين مها العصر  !
 م  الذى اى عصر اضطهاد املسيحية٣١٣  عام  صدر قسطنطني االول مرسومأ !
ور قسطنطني االول  عن احلكم لإلمرباطتنازل االمرباطور  !
. على من يعتنق املذهب املسيحى   مرسوم ميالنو ينص على إلغاء  !
  .شيد القديس  مرقس  أول كنيسة مبدينة  !
 الكنيسة الوحيدة الىت ليس هلا قباب هي  !
 أطلق على عصر دقلديانوس عصر  !
   بفلسطني   ة  ولد السيد املسيح يف مدين !
.م٦٤١   عام   صت مصر من الرومان على يد ختل !

ç 
Ã  سفينة – سيارة نقل –سيارة مالكى –       كلهم وسائل نقل
Ã  قارب–– كلهم وسائل نقل مائى  باخرة        – سفينة
Ã    ميناء دمياط  -ميناء بورسعيد -    -ميناء االسكندرية           كلهم مواىن على البحر املتوسط  
Ã   بترول  -تعدين  -  -                                من الصناعات االستخراجية                   غاز طبيعى 
Ã  مواد غذائية –غزل ونسج –  –                   كلهم صناعات    الصناعات الكيمائية 
Ã  رؤس االموال–  – من مقومات للصناعة      وفرة اخلامات                     – مصادر الطاقة  
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Ã  صناعة االلبان–  – ليست من الصناعات الغذائية         صناعة العصائر               – صناعة اجلنب 
Ã  سوالر –برتين ––                                                           نواتج تكرير بترول         مازوت 
Ã فحم –غاز طبيعى – –                      مصادر طاقة غري متجدده                         بترول
Ã سنا إ– – ماكن حملطات  كهرباء مائية  أ اسوان–جنع محادي
Ã  السباعية– – ماكن تواجد الفوسفات  أ     سفاجا                                          – الوادى اجلديد
Ã  فوسفات–  – ن الفوسفات يدخل يف صناعة االمسدةواملبيدات    أل صناعة املبيدات           – صناعة االمسدة
Ã نسان إ– – كلهم كائنات حيه نبات  – حيوان 
Ã س  حنا–ذهب– –  كلهم معادن  قصدير 
Ãار مياه أ– – كلهم مياه عذبه   مياه جوفية   – مياه امطار
Ã  مساك  األ صيد–الزراعة–  –    كلهم نشاط بشرى                                 السياحة
Ã السويس –سكندرية اإل –  –                                             كلهم مواىن حبريه    بور سعيد   ç  
Ã القاهرة  (                             ............. عاصمة مصر يف عهد البطاملة مدينة–  – اجليزة  .(
Ã حكم بطليموس مصر .............                                          )    – عاما ) ٥٨ – ٤٨.
Ã   فرويد –شكسبري  ( من علماء دار البحث العلمي العامل – .( 
Ã املشاحنة   ( ............. ممارسة احلقوق وااللتزام بالواجبات هي–  – املناورة  .(
Ãأبو سنبل  ( ............. أنشأ البطاملة معابد مثل معبد– – الدير البحري  .(
Ã    ٢٠ ( .  م.   ق........معركة أكتيوم البحرية عام –  – ٤٠ (  
Ã اهلجرية –القبطية  (            .............       لقب أغسطس أطلق على أحد الشهور –  ( 
Ã    للرومانيني.............  شحنة القمح السعيد شحنة . )   – يومية – شهرية 
Ã م ٣١٤ – م ٣١٥ ( م   .............  يالنو عام  مرسوم م – ( 
Ã  ميالديه  ........  انتشرت املسيحية  ىف القرن )  – الثالث   – الثاىن 
Ã كتافيوس أ( ............. العصر البطلمى هو عصر خلفاء–  –يوليوس قيصر (
Ã دقلديانوس  (............. ولد السيد املسيح ىف عهد االمرباطور–   –قسطنطني  (
Ã    ٦٥ – ٦٤ ( ............. ميالديه......  استشهد القديس مرقس عام –  ( 
Ã حطني    ( .............  الصراع بني انطونيوس واكتافيوس ىف معركةانتهى–  –اىب قري   (
Ã  دندره (.............  م١٩٣٦املعبد الذى اكتشف باملصادفة عام–   –فيله  (
)   بطليموس االول– اكتافيوس –  (............. يعرف عصره بعصر االضطهاد االكرب او عصر الشهداء !

ç √X 
مبصر الغابات الطبيعية .    )(    

  )(    . بالبحرين األمحر واملتوسطتصل قناة السويس 
   .)( يعتمد مصنع احلديد والصلب ىف حلوان على حديد 

  .    )( بدأ استخدام الكهرباء ىف أول القرن 
 )(  .الطاقة الشمسية ىف مصر طاقة نظيفة

   )(  . أحد حقول الغاز الطبيعىيعترب حقل بترول 
   )(   .بسبب حرق قش األرز تلوث املاء

 )(  .اد التربة بتكرار زراعتها يؤدى الخنفاض انتاجهااجه
   )(  . الطبيعى إىل عدة مشتقاتميكن تكرير 

   )(    . حاجة االستهالكانتاج اللحوم ىف مصر 
  )(  .نسبة انتاج األمساك من املاء العذب أكرب من املاء املاحل
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 )(  .دولة٢٧تضم دول االحتاد األوروىب 

   )(  . للبيئةصناعة األكترونيات من الصناعات 
 )(    .مركز صناعة األلومنيوم ىف مصر مدينة جنع محادى

   )(    . أفريقيةيضم احتاد الكوميسا 
 )(  .سكندر ىف مصرالبطاملة هم خلفاء اال

   )(  . صديق االسكندر كان بطليموس 
  .  )( كان مانيتون مؤرخ 

 )(   .خترج من جامعة االسكندرية إقليدس عامل اهلندسة
  )(   . فئات٤غريق سكان اإلسكندرية إىل قسم أحد املؤرخني اإل

   )(    . عاصمة ملصر طوال احلكم الروماىنكانت مدينة 
 )(    .وأصدر قسطنطني األول مرسوم ميالن

رين  الرومان املصىف حكم البالد ..  )(   
  .  )(دخلت املسيحية مصر على يد القدس 

 )(    .كنائس مصر الباقيةتعترب الكنيسة املعلقة أقدم 
    .دخلت املسيحية مصر على يد القديس مرقس
البطامله هم خلفاء االسكندر االكرب يف مصر    

كان االسكندر االكرب يكرب بطليموس االول بعشر سنوات  
 اقيمت منارة االسكندرية ىف عهد بطليموس الثالث  

  اقيم معبد دندره  لعبادة االله 
 كيلوباترا السابعة وحليفها   تيوم  ت معركة اكانته

 .   كانت مصر تابعة لروما ىف العصر 
 الرومان  املصريني   ىف حكم البالد 

.    لالمرباطور اقيم عمود السوارى تكرميا
.    ولد السيد املسيح يف 

    .ىن  عاصمة ملصر زمن احلكم الروماكانت 
  .دخلت املسيحية مصر يف  منتصف القرن األول امليالدي 

ولد السيد املسيح يف مدينة  بيت حلم بفلسطني  
  يط من الفن الروماين جبانة كوم الشقافة خل 

    .م. قأصبحت مصر والية رومانية عام 
  .آخر ملوك دولة البطاملة كليوباترا السابعة

 م   منذ عام  بدات الكنيسه القبطيه ىف مصر بالتاريخ لالحداث
 . موس أدخل إىل مصر الساقية والشادوف بطلي

  . باملنسوجات الكتانيةاهتم بطليموس 
 .   تشمل املوارد الطبيعية يف مصر  

  . يف مصر يف منطقة أم جبمةيوجد 
  . هبوب الرياححيتاج توليد الكهرباء من الرياح 

  . من القوه العاملة مصر حنو يعمل بالزراعة يف
  . ىف صناعة احللييستخدم 

.ةصناعة احلديد والصلب من الصناعات االستخراجي 
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.ةالطاقه الشمسيه طاقه متجدد 

   .محر واملتوسط  على البحرين األ مصر متتلك 
االحتاد االورىب اكرب مستورد للمنتجات الزراعيه 

.تتوافر ىف مصر مصادر الطاقة الالزمة للصناعة 
  .رخص وسائل النقل أ يعترب 

  .محر واملتوسط  بالبحرين األاة السويس صل قنت

تسري خطوط السكك احلديدية عموديه على اجتاه النيل  
االنتاج الزراعى ىف مصر يتركز ىف الوادى والدلتا 

قناة السويس توفر تكاليف الرحلة بني شرق العامل وغربه 
ختتلف امهية املعادن حسب كمية وجودها ىف الطبيعة 

تساهم الصناعة ىف حل مشاكل البطالة ىف مصر 
ى على الطرق املرصوفة  النقل الرب.  
من امجاىل انتاج مصر    % ٤٣ من البترول نتاج يبلغ إ

 من الفحم والغاز الطبيعي كمصدر للطاقة   البترول
.السد العايل محى مصر من أخطار اجلفاف والفيضان 

مصر اقدم دولة افريقية  استخداما للسكك احلديدية 
 للثروة السمكيةملصدر ر النيل هو ا

. للبيئةصناعة االلكترونيات من الصناعات  
.الغاز الطبيعي من مشتقات البترول 

 .   والصلب ىف  حلوان  على حديد يعتمد مصنع احلديد 
الفحم والبترول والغاز الطبيعي مصادر طاقة غري متجددة 

من مشتقات البترول .   
.انية بعد السعودية يف تكرير البترولتعترب مصر الدولة الث 

.التجارة هي حركة البيع والشراء 
.من املصادر الرئيسية إلنتاج الكهرباء السد العايل 

 .   املوارد الطبيعية من 
 يوجد يف مصر حوايل 

.   باملياه من يتم تزويد مشروع توشكى 
ç   

              .إمجاىل األشياء الىت حتيط بنا من كائنات حية وظواهر طبيعية ومظاهر حضارية 
زيادة منسوب املاءىف النهر أعلى من ضفافه 

تغريات لبعض موارد البيئة فتصبح غري نظيقة 
جزء من قشرة سطح األرض مثل احلديد والفوسفات 

  عملية يتم فيها فصل مكونات البترول عن الزيت األصلى 
طاقة الرياح والشمس واألمواج والتنتهى 

جسم يعترض جمرى النهر لتخزين املياه وتوليد الكهرباء 
تناقص قدرة األرض الزراعية على انتاج النبات 

  حالة من التلوث اهلوائى تصيب القاهرة بسبب حرق قش األرز 
نسان للموارد استغالل اإل 
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 ىف إدارة األالت١٧٦٠طاقة استخدمت سنة  

زيادة اإلنتاج عن طريق التوسع األفقى والرأسى 
  حتويل املواد اخلام باستخدام األالت واألدوات إىل صناعات متنوعة 

اعات البدائية إىل صناعات حديثة تعتمد على األالتحتول الصن 
انتقال السلع واخلدمات من مكان ألخر 
.تسبب إعاقة للمالحة النهرية ىف النيل  

.هى أماكن خمصصة لعبادة األهلة 
.هى ممارسة الفرد للحقوق والتزامه بالوجبات 

.لفظ أطلق على دفن املوتى ومشتق من كلمة جب 
خملفات املصانع ونفايات السفن

زيادة منسوب املياه يف ر النيل
  طبيعية يستخدمها االنسان ثروات طبيعية من اهللا يف ال

سوء استخدام املوارد
وسيلة لزيادة الكفاءة البشرية

دخان املصانع وعوادم السيارات
الكهرباء الناجتة عن احتراق الفحم والبترول

يف صناعة الصلبتوجد منامجه يف شبة جزية سيناء يف أم جبمة ويدخل 
تناقص قدرة األرض الزراعية على اإلنبات

ض من مكوناا املازوت والبرتين{مادة طبيعية توجد يف باطن األ
جزء من القشرة وختتلف أمهيتها على كمية وجودها يف الطببيعة

تغري بعض املوارد الطبيعية فتصبح غري نظيفة
هو كل ماحيترق ليعطي طاقة مثل الفحم والبترول
مصادر طاقة ال تنفذ وتتجدد باستمرار يف الطبيعة

نوع من الفحم يستخدم يف صناعة الصلب
بناء يف النهر يستخدم حلفظ املياه وتوليد الكهرباء

فصل مكونات البترول عن الزيت االصلي
الكهرباء الناجتة عن املياه سواء من السدود أو القناطر

استخدمه العامل املصري مصطفى السيد يف عالج السرطان
جتمع اقتصادى يضم دول شرق وجنوب افريقيا ومنها مصر

 دولة٢٧احتاد اقتصادى وسياسي يضم 
االنتاج عن طريق التوسع االفقى والراسيزيادة 

 من أهم املعادن يف مصر يصدر كميات كبري منه للخارج ويوجد يف السباعية بقنا
ساس الصناعات احلديثة ويدخل يف صناعة السياراتأ
ول من نقب عن الذهب يف مصرأ

نا من ظواهر طبيعية وحضارية وكائنات حيةهي امجايل االشياء احمليطة ب
تناقص قدرة االرض الزراعية على االنبات

هو سوء استغالل اإلنسان للموارد بسبب عدم الوعي والزيادة السكانية
مشروع زراعى ىف الصحراء الغربية يعتمد على املياه اجلوفيه  

 فيها األمطار مما يضر باالنشطة البشريةحاله مناخية تندر 
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زيادة إنتاج الفدان باستخدام أحدث األساليب الزراعية
زيادة مساحة األراضي الزراعية عن طريق االستصالح

ç  
  )  (    ذهب عامل مصرى توصل لعالج السرطان من خالل ذرات معدن ال

  ) (     عام٣٨مؤسس دولة البطاملة وحكم مصر 
   )(   قبل امليالد٣٠انتصر ىف معركة أكتيوم البحرية ودخل جبيش عام 

  ) (     أمر ببناء معبد ادفو لعبادة األله حورس 
  )(    لقب أغسطس أى املبجل وأصبح امرباطور على مصرمحل 

  )(    توىل عرش اإلمربطورية الرومانية ويعرف عصره بالشهداء
  )(  ولد ىف بيت حلم ، ودعا إىل اإلخاء والتسامح وحب اهللا

  )(روب إىل مصر  ملك يهودى اضطهد املسيحني ، وأرغم العائلة املقدسة على اهل
  )  (  م ٦٤١خلص مصر من احلكم البيزنطى سنة 

ç  
Ã   زيادة الزراعة والصادرات املصرية-٢.  احلفاظ على نسبة املياة العذبة-١ .
Ã  .  الطاقةنفاد عدم -٢  .  يقل تلوث البيئة-١ .
Ã  .  تقليل واردات مصر من اللحوم واألمساك -٢   زيادة الدخل القومى لألفراد -١ 
Ã  التقدم احلضارى-٢   عدم شراء الكمبيوتر من اخلارج-١ 
Ã ارتفاع التكاليف-٢ ظلت السفن تدور حول أفريقيا وتستخدم طريق رأس الرجاء الصاحل -١  .
Ã  املأهولة زادت املساحة-.  مليون فدان ٣,٦زادت مساحة األراضى الزراعية إىل
توفري فرص عمل -.صريةو زادالدخل القومى ملصرت الصادرات املزاد-.م ٢٠١٥من املساحة الكلية سنة  % ٧,٨بالسكان  

  للشباب 
Ã  زيادة الدخل القومى -.  زيادة دخل االفراد و الصيادين -. تقليل ورادت مصر من اللحوم و األمساك  . 
Ã طريق طويل و تكاليفة كبرية يق رأس الرجاء الصاحل و هوخدم طرظلت السفن تدور حول قارة افريقيا و تست
Ã   زيادة الدخل القومى  . 
Ã  عدم معاناه مصر من املشكلة السكانية . 
Ã  قلة التكدس السكاىن ىف الوادى و الدلتا -. راعية أو صناعية زيادة الصادرات سواء أكانت ز  . 
Ã   ملا أقاموا له عمود السوارى . 
Ã ما أطلق على عصره عصر االضطهاد األكرب أو عصر الشهداء 
Ã ا التجارة( زيادة الزراعة و الصادرات املصرية -. العذبةاحلفاظ على نسبة املياه( 
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  )...السدالعاىل (...  حبرية -١
   ...... السد-٢
  ...... قناة-٣
  ... ... منطقة الستخراج احلديد -٤
  الستخراج املنجنيز...  ... منطقة-٥
  .أحد مشروعات التنمية الزراعية.... ... مشروع -٦
  .أحد املدن اهلامة لصناعة األلومنيوم... ... مدينة -٧
  .ريةأول املواىن املص...... ميناء-٨
  الستخراج الذهب...... منطقة -٩
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ç  

Ã .  بسبب وفرة التربة اخلصبة -.            بسبب وفرة املياه العذبة . 
Ã  التوسع يف استصالح األراضي-٣ . من خطر الفيضان و اجلفاف محى مصر -٢.مصدر لتوليد الكهرباء -١ .
Ã   النشاط البشرى ىف جمال الصناعة ازدياد بسبب .
Ã  ا النباتات الصحراوية نظراً لظروفها املناخية فتنتشر .
Ã  ساس التقدم الصناعى هى أ .
Ã    ا منحه من اهللا دون جهد لإلنسان ىف تكوينهاال  .
Ã تؤثر على نوعيه احملاصيل و الصناعات -. احلياة الالزمة حلياة االنسان و احليوان و النبات توفر  .

-توفر التربة لزرعة احملاصيل الغذائية -"  حيوانية – معدنية –زراعية "امات الضرورية للصناعة  توفر اخل .
Ã    تقوم على بعضها أنواع عديده ىف السياحة مثل سياحة الشواطئ .
Ã  سليح نه يدخل ىف صناعة وسائل النقل و حديد الت أل .
Ã   النه يصنع منه االمسدة الزراعية و املبيدات احلشرية و يصدر بكميات كبرية للخارج  .
Ã ستخدم ىف صناعة احلديد و الصلب ي .
Ã  نخ آمونمتثال توت ع(لصناعة احللى و التماثيل الفرعونية مثل . (
Ã  و إلقاء خملفات املدن من الصرف الصحى ىف مياه النهر –بسبب إلقاء خملفات املصانع  .
Ã  قلة األمطار " بسبب الظروف املناخية " 
Ã الزراعية أستخدام املبيدات واالمسدةواإلسراف ىفاألراضى بسبب تكرار زراعة .
Ã ر النيل أل ن احلياه ىف مصر تعتمد بشكل أساسى على .
Ã ب سبب احلرق املكشوف للمخلفات الزراعية .
Ã الصناعى بسبب زيادة النشاط  .
Ã   تساهم الزراعة -. من امجاىل قوة العمل ىف مصر  % ٣٠ يعمل ىف الزراعة حنو 
 تشمل الصادرات القطن اخلام ىف املركز األول مث األرز ىف املركز الثاىن-. من مجلة الصادرات السلعية ىف مصر  % ٢٠بنحو   
. ركز الثالث و الربتقال ىف املركز الرابع البطاطس ىف امل  و
Ã  صعوبة الصيد من البحر األمحر - بسبب تلوث سواحل البحار  

 .كثرةاملالحةوالقاء املدن خملفاا ىف البحراملتوسط  -لكثرة الشعاب املرجانية به 
Ã  كثرة االستهالك .درة املراعى الطبيعية ىف مصر بسبب ن 
 بسبب الزيادة السكانية . 
Ã  دف استصالح -. مشروع توشكى استصالح أراضى جديده مشروع شرق العوينات 
 اجلوفيه  ألف فدان اعتماداً على املياه٢٥٥حنو  . 
Ã  بسبب املناخ اجلاف و شبة اجلاف ملصر. 
Ã ا فيه -. كثرة حركة املالحة فيه لاملدن العمالقة الىت تلقى خملفا  . 
Ã العمراىن على حساب  التوسع-بسبب تلوث سواحل البحار و البحريات  
 صعوبة الصيد من البحر األمحر لكثرة الشعاب املرجانية -. استخدام الوسائل البدائية ىف الصيد . البحريات  . 
Ã بسبب تلوث اهلواءنتيجة الدخان والغازات السامة الىت خترج من 
مداخن املصانع . 
Ã  توفر فرص العمل -. اقتصاد مصر من %١٧,٢تساهم بـ . 
 من القوة العاملة %١٥ يعمل بالصناعة أقل من - ترفع من قيمة الصادرات -.ترفع مستوى املعيشة . 
Ã  ا تسبب تلوث اهلواء و املاء أل . 
Ã ب سبب هجرة العمالة الريفية إىل املدن. 
Ã   بسبب تلوث اهلواء و املاء و إصابة السكان باألمراض الصدرية. 
Ã  بسبب توافر املقومات الطبيعية و البشرية . 
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Ã غريق حلكم الىت كانت قائمة ىف بالد اإل ألنه ساهم ىف القضاء على صراعات الوصول إىل ا
Ã    و ذلك ملا ملصر من ثروة عظيمة و تاريخ جميد .
Ã لاراً هداية السفن القادمة إىل اال سكندرية ليالً و .
Ã  لتصدير العسل إىل الصني
Ã  لكى يظهروا اهتمامهم -. لكى يظهروا اهتمامهم باحلضارة املصرية بوجه عام 
 بالديانة املصرية القدمية بوجه خاص . 
Ã ا انتحرت كليوباتراحىت ال تؤخذ أسرية إىل روما -. نتحر أنطونيوس بسبب هزميتة ىف معركة أكتيوم  .
Ã كثرة الرتاع بني أفراد . بطليموس الثالث  ضعف امللوك بعد -. أسباب داخلية -أ. جع ذلك إىل ير
كثرة احلروب مع السليوقيني حكام-.  ثورات الشعب املصرى أسباب خارجية -.  السادس أسرة البطاملة منذ عهد بطليموس   
   تدهور الزراعة-:  زيادة نفوذ روما و تدخلها ىف أحوال مصر و خاصة ىف عهد كليوباترا السابعة أسباب اقتصادية -. سوريا  
 .  و الصناعة و التجارة ىف اية عصر البطاملة   
Ã كليوباترا و أنطونيوس على يد أكتافيوس ىف معركة أكتيوم البحرية بسبب هزمية .

. ستوىل عليها و أصبحت مصر والية رومانية ء أكتافيوس إىل مصر جبيش كبري و اجا  و
Ã  األسود نسبة إىل مدينة بيزنطة الىت تقع على البحر  .
Ã أحسن معاملة املصريني -ألنه خفف الضرائب عن أهل االسكندرية  .
Ã  م و الذى جاء فيه ٣١٣ألنه أصدر مرسوم ميالن .

.  أعاد أمالك الكنيسة املصادرة -.  بالديانة املسيحية اعترف –لغاء العقوبات على املسيحيني  إ
Ã ل عمود تشبه السوارى و كان هذا العمود أكربها ٤٠أنه كان يتوسط رواق يضم  .
Ã  االحتفال بأعياد األمرباطور -. لالحتفال بأعيادهم الدينية  . 
Ã  إساءة الرومان معاملة املصريني -.ملصريني من االشتراك ىف احلكم  حرمان ا-:ذلك بسبب و  .

. االضطهاد الديىن و املذهىب ضد املصريني 
Ã ل الدفاع عن مصر ضد أى اعتداء -. يكون مقر للقوات الرومانية  . 
Ã  ألن الديانة املسيحية تدعو إىل االميان بإله واحد ، و حب السالم 
 و بىن االنسان و اإلخاء و التسامح 
Ã  م وثنينيم اعتربوا أن الدين اجلديد عدوهلم ألاعتربوا أنفسهم -. أل  
 الرومانية من ساللة األهلة . 
Ã  دم الكنائس و إعدام من يتبع املسيحية بلغ عدد -. ألنه أصدر مرسوم 
 الشهداء ىف عصره مليون شهيد . 
Ã ه سوف خيلصهم من اضطهاد احلكم البيزنطى الظاملألن  .
- ملا عرفوه من عدالة ومساحة عمرو بن العاص و املسلمني  . 
Ã ل ا أقيمت على جدارن برجني كبريين من أبراج احلصون الرومانيةأ . 
Ã  يكل الكنيسة الىت بناها يوسف النجار الشرق األوسط  يعترب من أكرب أديرة مصر و-. ألنه حيتفظ  . 
Ã  لوجود الشعاب املرجانية -. قتراب اجلبال من الساحل ال  . 
Ã  نه يواجه أكثر مناطق العامل تقدماً ىف أوروبا أل . 
Ã نه أرخص وسائل النقل أل . 
Ã نه أنشئ حديثاً لتخفيف الضغط عن ميناء االسكندرية أل . 
Ã حلوان و خيفف – القليوبية – اجليزة –نه يربط بني أربع مدن مصريةوهى القاهرة أل  
الت االخرى الضغط عن وسائل املواص . 
Ã طارات و النقل البحرى و النهرى لوجود النقل الربى و السكك احلديدية و امل. 
Ã ل تنمية التجارة اخلارجية ملصر . 
Ã ر بشكل ال يعوق إنشاء الطرق و السكك احلديدية بسبب استواء معظم سطح مص.
Ã
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Ã  لنقل -. ن أرض الوادى و الدلتا منبسطة خالية من املرتفعات و اجلبال أل 

. االفراد و ربط املدن املصرية ببعضها 
Ã  - و ربط املدن املصرية  لتنشيط التجارة و سهولة نقل االفراد .

ç  
Ã عاقة أستغالل البترول املوجود بالصحراء إ .
ة  بإصابات جسيم٧٦٠٠ شهيداً و أصابة ٦٩٦ استشهاد -٣ عدم االستفاده من مليون فدان قابلة للزراعة -٢.
Ã  يسود اجلفاف مصر بالكامل  .
Ã   أدى إىل تلوث اهلواء .
Ã  اداستري.  زيادة تلوث مياه اآلبار و العيون ىف الصحارى املصرية -. تناقص مساحة األراضى  الزراعية
تناقص الثروة املعدنية و مصادر الطاقة بشكل سريع -. ج و عدم اإلكتفاء الذاتى من الغذاء  مصر القمح و اللحوم من اخلار .
Ã                        تدهور األحوال الصحية و أنتشار األمراض بالقرب من املناطق الصناعية -تلوث مياه الشرب .
. ى باملبيدات الزراعية الىت ترش على احملاصيل الزراعية  التلوث الغذائ-.      تدهور اإلنتاج السمكى ىف مصر - 
Ã  عدم وجود غابات أو نباتات طبيعية كثيفة -.  قلة وجود مراعى غنية ىف مصر -. ىف السكان ىف الوادى و الدلتا % ٩٧تركز  . 
Ã  نقص األنتاج السمكى . 
Ã  ر ا و زراعتها مد مياه النيل إىل مشال سيناء الستصالح األراضى . 
Ã  زيادة املساحة املأهولة بالسكان -لزيادة مساحة األراضى الزراعية  . 
Ã  قلة إنتاج األمساك منه و قلة املواىن . 
Ã  زيادة االنتاج السمكى الذى يعمل على تقليل واردات  مصر من اللحوم و األمساك . 
- ر النيل و البحريات زيادة إنتاج االمساك من  . 
Ã  قلة الثروة احليوانية -. املراعى الطبيعية ىف مصر نادرة . 
Ã  أدى ذلك إىل تصدير اإلنتاج و النمو الصناعى و زيادة الدخل القومى . 
Ã      حتولت الصناعة من يدوية إىل صناعة حديثة -إدارة االالت  . 
Ã م إىل املدن تدهور البيئة الريفية لقلة العمالة الزراعية و هجر . 
Ã   أصبح من أهم املعادن و قيام مصر بتصدير كميات كبرية منه . 
Ã    مناجم قدمية ىف الصحراء الشرقية٩أدى ذلك ملعرفة وجود  . 
Ã حتول مصر إىل والية رومانية -. ة البطاملة ىف مصر  انتهاء دول  . 
Ã أكتيوم البحرية هزمية اإلثنني ىف معركة-هم ىف حرب مع القائد أكتافيوسدخلو
Ã   انتحار أنطونيوس و تبعته -.البحرية هزمية أنطونيوس و كليوباترا السابعة ىف معركة أكتيوم  
 م .  ق ٣٠ حتولت مصر إىل والية رومانية عام -. كليوباترا السابعة. 
Ã  اختذت الكنيسة القبطية ىف مصر. حرق الكتب املقدسة و إعدام من يتبع التعاليم املسيحية 
 والية االمرباطور دقلديانوس ؟ هى أول سنة من ) م ٢٨٤( بدء تقوميها . 
Ã  م ٦٨ راح الرومان يتربصون بالقديس مرقس حىت استشهد عام -.  انتشار الديانة املسيحية .  

  
 الظروف املناخية ملصر وقلة األمطار.  

 املوارد الطبيعية هبة من اهللا لإلنسان دون جهد منه. 
 مصادر الطاقة مثل البترول والغاز الطبيعي هي اليت تدير

  .اآلالت و املعدات داخل املصانع 
 ر النيل {توافر املياه العذبة {صبة وتوافر األرض اخل. 

 أكرب احلقول البحرية إنتاجاً للبترولحقل بالعيم.  
 ا  مما أدي إيللوان وشرباانتشار املصانع حب انتشار تلوث اهلواء واملاء 
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ر النيل لالستخدام وقت السد العايل يقوم بتخزين مياه 

  . محاية مصر من خطر الفيضان –احلاجة 
جز مياه النيل ىف شكل حبرية أو خزان مائياحلاجة إىل ح.  
 دخول احلديد يف صناعة احلديد والصلب الصناعات الثقيلة.  
.  استخدام قدماء املصريني الذهب يف الزينة.  

  تصنع – يصنع منه األمسدة –تصدير الفوسفات بكميات كبرية 
  . منه املبيدات احلشرية 


 

 .وجود الفوسفات يف مصر بكميات كبرية 

  وجود احلديد يف مصر. 
  تنقيب قدماء املصريني عن الذهب. 

 تخدم  تس– بإنتاج الطاقة الكهرومائية  السدود والقناطرتقوم
  .لرفع املياه من األراضي املنخفضة 

  إيل وسائل تكنولوجية عالية الطاقة املتجددة احتياج. 
 ثقل وزن الفحم وصعوبة نقله ملسافات طويلة وتلويثه البيئة

  .ند احتراقه بإخراجه ثاين أكسيد الكربون ع
 الطاقة املتجددة نظيفة غري ضارة بالبيئة.  

  عند احتراق الفحم  ينتج كمية كبرية من غاز ثاين أكسيد الكربون.  


 
 .اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات كبرية يف مصر 

 احلاجة إىل القضاء علي تلوث البيئة انتهاء القلق الدائم بسبب
  .اخلوف من نفاد الطاقة غري املتجددة 

  القيام بعمليات تكرير البترول. 
  إلقاء الصرف الصحي وصرف مياه الري وإلقاء خملفات املصانع

  اإلسراف يف استخدام املبيدات احلشرية. 
 زيادة النشاط الصناعي. 

 ر النيل يف الشرب والزراعة سكاناعتماد ال علي مياه . 
 

 
 

. مصر  مناخجفاف

 
 
 
 
 

.االسترتاف والتصحر 

 
 
 
 
 

التلوث

 لة املواين وقرب اجلبال من البحر وجود الشعاب املرجانية وق. 
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 .       تلوث سواحل البحار والبحريات -١
 . ردم البحريات والبناء عليها-٢

        . استخدام الوسائل البدائية للصيد-٣
  . صعوبة الصيد يف البحر األمحر لكثرة الشعب املرجانية-٤

 املناخ اجلاف وشبه اجلاف.  
  من العمالة يف مصر % ٣٠حوايل يعمل بالزراعة. 

 ندرة املراعي الطبيعية مما جعل تربية احليوانات تعتمد علي
 .لزراعية كالربسيم احملاصيل ا


 

وجود العديد من املدن رواج حركة النقل بالبحر املتوسط 
  . الكبرية تلقي خملفاا به 

  حفر ترعة السالم. 


 
توفري فرص عمل دة الدخل القومي بزيادة الصادرات وزيا
  .رفع مستوي املعيشة و

 وجود العديد من املصانع ومنها مصانع احلديد والصلب يف حلوان.  


 
 انفاياول والغاز وود مثل الفحم والبتر الوق الصناعةستخدما
  .طرة اخلسامة وال



 

  .   موقع مصر املتميز بني قارات العامل القدمي-١
. امتداد النيل من اجلنوب إىل الشمال لربط سكان الوادي-٢
  .ها استواء سطح -٤                     اعتدال مناخ مصر -٣
 .اة السويس للربط بينهما  تطل علي حبرين مهمني وحفر قن– ٥

 مواجهة أكثر الدول تقدما يف أوروباميناءاإلسكندرية يف ع وقو .
  ختفيف الضغط على ميناء اإلسكندريةاحلاجة إىل.  
 

 
لنقل بني البحر األمحر والبحر املتوسط  قناة السويس ربط

  .املنتجات إىل العامل كله 


 
. والشعب املرجانيةالبحر األمحر اقتراب اجلبال من  -١
  . قلة املدن علية لصعوبة شق طرق برية -٢

  سيناء تقع يف أسيا (  يف قاريت إفريقيا واسيا وقوع مصر.( 
  ر النيل وجود القناطر والسدود علي جمري. 

  كثرة املطارات يف مصر. 

ç  
 



 
  .املتفرعه منه و حبرية ناصر  ر النيل و الترع -١
.  املياه اجلوفية ىف واحات مصر الغربية -٢
  .  األمطار الشتوية على الساحل الشماىل -٣

 
.  و إنتاج احملاصيل لغذاء اإلنسان  قيام -١
  مصدر رئيسى -٢
.  هامة و رخيصة  تعترب طرق -٣

 
 البحر األمحر و املتوسط-١
لبحريات الساحلية ىف الشمال املاحلة  ا-٢

 
  . ىف مصر  مصدر رئيسى إلنتاج -١
  .  مثل ملح الطعام يستخرج منها  -٢
  .  على شواطئها  تقام -٣
 . يستخرج من قاعها بالبحار -٤
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   .  م  مصدر ها-٤
٥-  مصدر رئيسى للحياه ىف الصحراء الغربية  .
 .اطر  ىف السد العاىل و القن مصدر رئيسى -٦

.تصدير منتجات مصر البحرى و تستخدم ىف -٥

 


  لىت منحها اهللا لإلنسان دون جهد من هى كل املوارد ا
التربةو اهلواء ومصادر املياه : مثل . جانبة ىف تكوينها 

 الثروة املعدنية والنبات الطبيعى و

هى ما يقوم به اإلنسان من انشطة متنوعة مستخدماً 
   –الزراعة : مثل. ىف ذلك املوارد الطبيعية 

 السياحة  -التجارة -التعليم -الصناعة 

 
 




   الواحات البحرية -١
 الصحراء الشرقية  -٣     شرق أسوان -٢

   أساس الصناعة احلديثة -١
   تقوم عليه الصناعات الثقيلة-٢

. وحديد التسليح- ووسائل النقل–مثل اآلالت 


  " قنا" وادى النيل عند السباعية -١
   الوادى اجلديد بالصحراء الغربية -٢
 سواحل البحر األمحر بني سفاجاو القصري -٣

  :من أهم املعادن ىف مصر حيث 
  .  يصدر بكميات كبرية للخارج -١
. ة  تصنع منه األمسدة الزراعية و املبيدات احلشري-٢

 يستخدم ىف صناعة احلديد و الصلب يوجد ىف شبه جزيرة سيناء مبنطقة  أم جبمة
 يستخدم ىف صناعة احللى و بعض أنواع األدوية ىف الصحراء الشرقية جببال البحر األمحر
 دماء املصريني ىف التزيني يدخل ىف العديد من الصناعات وستخدمه قشبه جزيرة سيناء و الصحراء الشرقية .

 


  .  نقل املواد اخلام من مناطق االنتاج إىل أماكن تصنيعها -١
 نقل السلع املصنعة من مناطق االنتاج إىل مناطق االستهالك -٢

  . اخلارج  تصدير الفائض من املنتجات إىل-١
  .  توفري فرص العمل -٣.  توفري العملة االجنبية -٢
   سد حاجة السكان من الغذاء و الوسائل -٤

. التكنولوجية الىت تعجز الصناعة احمللية عن تصنيعها 
 




  . اختذوا االسكندرية عاصمة ملصر -
 .سكندرنفسهم خلفاء اإل اعتربوا أ-

   . سيطروا عسكرياً على مصر-
.  حرموا املصريني من االشتراك ىف حكم مصر -
 .ن بثورات ضدهم  قام املصريو-


  . اهتموا بالزراعة فأدخلوا الساقية و الطنبور -
  .تصدير العسل  أنشأو املناحل ل-
 أهتموا بالتجارة و الصناعة وخاصة املنسوجات -

  اهتموا بالزراعة فقط فكانت مصر مزرعة -
.  لتزويد روما بالقمح 


 اهتموا بانشاء املعابد الضخمة مثل معبد دير املدينة -
  احترموا ديانة قدماء املصريني -

هلة  احترموا ديانة املصريني و قدموا القرابني لأل-

















































                                                                             
 أكمل ما يأتي:

 
  االرض ، السماء ، البحار ، االمطار ، المحيطات                                                 من الظواهر الطبيعية  ❖

 نهرالنيل ، المياه الجوفية ، االمطار                مصادر المياه العذبة في مصر تشمل                ❖

 االسمده الزراعية  ، المبيدات الحشريةخل الفوسفات فى صناعة                                           دي ❖

 المحلة الكبرى  ،كفر الدوار ، شبرا الخيمةاهم مراكز صناعة الغزل والنسيج في مصر                      ❖

 السكك الحديدية ، طرق السياراتالنقل البرى                                                     يشمل ❖

 المركز االول والثانى في الصادرات المصرية على الترتيب على   االرز ومحصول      القطنيحتل محصول      ❖

 شتاءالشمالية فيسقط عليا المطر   ما عدا االطراف         االقليم الصحراوى    يقع معظم مساحة مصر في ❖

             الزيادة السكانية فى الواحاتتقل المياه الجوفية فى الصحارى المصرية بسبب                ❖

 مليون فدان   8.5          تبلغ مساحة االراضى الزراعية فى مصر نحو           ❖

 صناعة استخراجية     ،    صناعة تحويلية               تنقسم الصناعة الى                                   ❖

 تلوث الهواء  ، وتلوث الماء  ، تلوث البيئة                                             تسبب الصناعة       ❖

 القاهرة ، حلوان ، القليوبية ، الجيزة    يربط مترو االنفاق بين محافظات القاهرة الكبرى وهى  ❖

         اثناء حرقه   ثانى اكسيد الكربونبسبب انبعاث غاز      الفحمادر الطاقة الغير متجددة تلوثا للبيئة هو     اكثر مص ❖

 البحيرات،  ، البحار بحيرة ناصر،   نهر النيل والترع               مصادر الثروة السمكية في مصر هي    ❖

 س االموالرؤ،  وسائل النقل،  مصادر الطاقة ، المواد الخام                                من مقومات الصناعة   ❖

 اهم موانى مصر على البحر المتوسط      االسكندرية    يعتبر ميناء       ❖

 الساحل الشمالىيقتصر وجود االمطار الشتوية في مصر على                     ❖

 الصناعة الحديثة              يعتبر الحديد  اساس                                      ❖

 شمال سيناء ، الساحل الشمالىيقتصر وجود المراعى في مصر في                               ❖

 االستنزاف والتصحر،  التلوث،  الجفاف وندرة االمطار           من اسباب تناقص الموارد الطبيعية في مصر     ❖

 كمصدر رئيسى للمياه    مياه الجوفيةاليعتمد مشروع شرق العوينات على        ❖

  اقتراب الجبال من السهلو  لوجود الشعاب المرجانية    البحر االحمرتقل اهمية الموانى الموجودة على       ❖

 الفحماقل مصادر الطاقة غير المتجددة اهمية هو                         ❖

 المياه الجوفية  المصدر الرئيسى لمياه الشرب على سواحل البحر االحمر    ❖

 الموارد الطبيعية  ، الموارد البشرية                                                     من أنواع الموارد  ❖

 البحر المتوسط،  الصحراء الشرقية،  الصحراء الغربيه،  سيناء،  ليج السويسخمناطق انتاج البترول فى مصر هي   ❖

 الحديد والصلب                              المنجنيز عامل اساسى في صناعة   ❖

 الشمس ، االمواج ، الرياحمن امثلة الطاقة المتجددة                                           ❖

 سمعى                                 أصوات المصانع والسيارات تلوث  ❖

  السرطان مرض   في عالج   ذرات الذهب   توصل إلى استخدام   مصطفى السيدالعالم المصري الدكتور /  ❖

  الذي يستخدم في صناعة الحلي    الذهب،  النحاس،  المنجنيز،   الفوسفات ، الحديد       المعدنيةمن الموارد  ❖

 الحديد بميناء الدخيله ،  مصنع  مصنع الحديد والصلب في حلوان   من أشهر مصانع الحديد والصلب ❖

  متجدده  ،  طاقة غير متجددهطاقة                  من أنواع الطاقة ❖

 أكثر المناطق إنتاجا للبترول في مصر.      خليج السويس         تعتبر منطقة  ❖

 االستنزاف والتصحر،  التلوث،  الجفاف وندرة االمطارالمشاكل التي تواجه تنمية الموارد الطبيعية   ❖

 المركز الرابع.   لفيحت     البرتقال    ل أما محصو  المركز األول ،     القطن    يحتل محصول ❖

  توشكي ،  ترعة السالم ، شرق العوينات                         الزراعيةمن أهم مشروعات مصر  ❖

  البحرى النقل   و النهرى  النقل          النقل المائي يشمل  ❖

 



 

 × ( :( أو عالمة )  ضع عالمة ) 
 

       
 ×  في مصر  الطرق والمواصالتالموارد الطبيعية  تشمل

 ×           المنجنيز                                   يوجد الحديد في مصر في منطقة ام بجمه
 × متر/ثانيه 5اال تقل سرعتها عن                  يحتاج توليد الكهرباء من الرياح انتظام هبوب الرياح

 × %30                                  ه العاملهمن القو %50يعمل بالزراعة في مصر نحو 
 ×                           يستخدم الفوسفات فى صناعة الحلى

  صناعة الحديد والصلب من الصناعات االستخراجيه
  الطاقه الشمسيه طاقه متجدده

 × تمتلك مصر سواحل محدودة على البحرين االحمر والمتوسط
  اكبر مستورد للمنتجات الزراعيه االتحاد االوربى

  تتوافر فى مصر مصادر الطاقة الالزمة للصناعة
 × النقل النهرى                                                   يعتبر النقل الجوى ارخص وسائل النقل

 × بحر االحمر بالمتوسطال                       تصل قناة السويس نهر النيل بالبحرين االحمر والمتوسط
 × موازيا                   تسير خطوط السكك الحديدية عموديه على اتجاه النيل
  االنتاج الزراعى فى مصر يتركز فى الوادى والدلتا

  قناة السويس توفر تكاليف الرحلة بين شرق العالم وغربه
  تختلف اهمية المعادن حسب كمية وجودها فى الطبيعة

  اهم الصناعة فى حل مشاكل البطالة فى مصرتس
 × يقتصر النقل البرى على الطرق المرصوفة

 × خليج السويس         من اجمالى انتاج مصر %43يبلغ انتاج سيناء من البترول 
 × البترول أقل أهمية من الفحم والغاز الطبيعي كمصدر للطاقة

  ضان.السد العالي حمى مصر من أخطار الجفاف والفي
  مصر اقدم دولة افريقية  استخداما للسكك الحديدية

 × نهر النيل هو المصدر الوحيد للثروة السمكية
 × صناعة االلكترونيات من الصناعات الملوثه للبيئة

  الغاز الطبيعي من مشتقات البترول
 × د الواحات البحريةحدي            يعتمد مصنع الحديد والصلب فى  حلوان  على حديد شرق اسوان

  

  الغاز الطيعى من مشتقات البترول

  تعتبر مصر الدولة الثانية بعد السعودية في تكرير البترول

  التجارة هي حركة البيع والشراء
  من المصادر الرئيسية إلنتاج الكهرباء السد العالي

 ×           هللا                                        
 × مطار 30                                             مطارا  60يوجد في مصر حوالي 

 × بحيرة ناصر                      يتم تزويد مشروع توشكى بالمياه من بحيرة قارون
 

 



 
 املفهوم العلمي : اكتب

 
 

 تلوث مائى مخلفات المصانع ونفايات السفن

 الفيضان زيادة منسوب المياه في نهر النيل

 موارد طبيعيه  ثروات طبيعية من هللا في الطبيعية يستخدمها االنسان 

 استنزاف سوء استخدام الموارد

 التعليم وسيلة لزيادة الكفاءة البشرية

 تلوث هوائى سياراتدخان المصانع وعوادم ال

الكهرباء  الكهرباء الناتجة عن احتراق الفحم والبترول
 احلرارية

 المنجنيز توجد مناجمه في شبة جزية سيناء في أم بجمة ويدخل في صناعة الصلب

 التصحر تناقص قدرة األرض الزراعية على اإلنبات

 البترول نمادة طبيعية توجد في باطن األ}ض من مكوناتها المازوت والبنزي

 المعادن جزء من القشرة وتختلف أهميتها على كمية وجودها في الطببيعة

 التلوث تغير بعض الموارد الطبيعية فتصبح غير نظيفة

 الوقود هو كل مايحترق ليعطي طاقة مثل الفحم والبترول

 طاقة متجدده مصادر طاقة ال تنفذ وتتجدد باستمرار في الطبيعة

 فحم الكوك م في صناعة الصلبنوع من الفحم يستخد

 السد بناء في النهر يستخدم لحفظ المياه وتوليد الكهرباء

 تكرير البترول فصل مكونات البترول عن الزيت االصلي

 الطاقة الكهرومائية الكهرباء الناتجة عن المياه سواء من السدود أو القناطر

 ذرات الذهب استخدمه العالم المصري مصطفى السيد في عالج السرطان

 الكوميسا تجمع اقتصادى يضم دول شرق وجنوب افريقيا ومنها مصر

 االتحاد االوربى دولة 27اتحاد اقتصادى وسياسي يضم 

 التنميه الزراعيه زيادة االنتاج عن طريق التوسع االفقى والراسي

 لفوسفاتا من أهم المعادن في مصر يصدر كميات كبير منه للخارج ويوجد في السباعية بقنا

 الحديد اساس الصناعات الحديثة ويدخل في صناعة السيارات

 الفراعنه اول من نقب عن الذهب في مصر

 البيئة هي اجمالي االشياء المحيطة بنا من ظواهر طبيعية وحضارية وكائنات حية

 التصحر تناقص قدرة االرض الزراعية على االنبات

 االستنزاف عدم الوعي والزيادة السكانيةهو سوء استغالل اإلنسان للموارد بسبب 

 شرق العوينات مشروع زراعى فى الصحراء الغربية يعتمد على المياه الجوفيه  

 الجفاف حاله مناخية تندر فيها االمطار مما يضر باالنشطة البشرية

 التوسع الراسى زيادة إنتاج الفدان باستخدام أحدث األساليب الزراعية

 التوسع االفقى اضي الزراعية عن طريق االستصالحزيادة مساحة األر

 
 



 تفسر بما

 

 
 بسبب الظروف المناخية وهى قلة االمطار   عدم توافر غابات طبيعية فى مصر : ❖

 النه يصدر بكميات كبيرة ويدخل فى صناعة االسمدة والمبيدات .  :الفوسفات من اهم المعادن فى مصر  ❖

 النه تقوم عليه الصناعات مثل االالت ، حديد التسليح ، ووسائل النقل الحديد اساس الصناعة الحديثة : ❖

 :     لصناعة الحلى للزينة ، وصناعة التماثيل. اهتمام قدماء المصريين بالذهب ❖

 النه ثقيل الوزن ويصعب نقله لمسافات طويله ، يلوث البيئة الفحم اقل اهمية اقتصادية من البترول : ❖

 النه بواسطتها يتم توليد الكهرباء المائيه فى انتاج الطاقة :اهمية السدود والقناطر  ❖

  بسبب القاء مخلفات المصانع  ، والصرف الصحى به : تلوث مياه نهر النيل  ❖

 بسبب الظروف المناخية وهى قلة االمطار  ر :قلة المراعى الطبيعية فى مص ❖

الزراعية بتكرار زراعتها واالسراف فى : بسبب اجهاد االرض  ىتدهور االراضى الزراعية فى الدلتا والواد ❖

 استخدام المبيدات الحشريه.

من اجمالى العماله ،وتساهم الزراعة   %30: النه يعمل بالزراعة  رالزراعة اكبر نشاط اقتصادى فى مص ❖

 فى صادرات مصر %20بنحو 

ء السفن العمالقة لكثرة حركة المالحة ، القا   :ط انخفاض االنتاج السمكى من البحرين االحمر والمتوس ❖

 مخلفاتها فى البحر المتوسط ، صعوبة الصيد فى البحر االحمر لكثرة الشعب المرجانية به.

لندرة المراعى في مصر ،كثرة االستهالك بسبب زيادة     : االنتاج الحيوانى اليكفى استهالك اللحوم فى مصر ❖

 السكان

 تلوث الهواء بدخان المصانع والغازات السامة بسبب       اصابة معظم سكان حلوان باالمراض الصدرية : ❖

فى اقتصاد مصر ،  %17الن الصناعة تساهم بحوالى  :للنشاط الصناعى اهمية اقتصادية كبيرة فى مصر  ❖

 وتوفر فرص العمل ،وترفع مستوى المعيشة لالفراد ، وترفع قيمة الصادرات. 

 النها تلوث الهواء والماء   الصناعة تسبب تلوث للبيئة : ❖

 النه يخفف الضغط على ميناء االسكندرية      :ميناء دمياط مكمل لميناء االسكندرية  ❖

النه يربط القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة وحلوان ، يخفف الضغط عن وسائل   :اهمية مترو االنفاق فى مصر  ❖

 المواصالت االخرى.

 ، ومطارات ، وموانى نهرية وبحريةالنه يوجد بها نقل برى ، وسكك حديدية  تنوع وسائل النقل فى مصر : ❖

                                 

 

 

 

 

 

 



حدد الكلمة التى التنتمى للمجموعة

 كلهم وسائل نقل                                            مطار –سفينة  –سيارة نقل  –سيارة مالكى  •

 كلهم وسائل نقل مائى                                                       باخرة  –سفينة  – طائرة –قارب  •

كلهم موانى على البحر المتوسط        ميناء االسكندرية  -  ميناء السويس  -ميناء دمياط   -ميناء بورسعيد    •

 اجيةمن الصناعات االستخر                                         غاز طبيعى  -  منسوجات -بترول    -تعدين   •

 كلهم صناعات                  الصناعات الكيمائية – رعى االغنام –مواد غذائية  –غزل ونسج  •

مقومات للصناعةمن   وفرة الخامات –مصادر الطاقة  – مياه الشرب –رؤس االموال  •

صناعة العصائر –صناعة الجبن  – صناعة االثاث –صناعة االلبان  •

نواتج تكرير بترول مازوت       – فحم –ر سوال –بنزين  •

 مصادر طاقة غير متجدده   بترول          – سخانات شمسية –فحم  –غاز طبيعى  •

 اماكن لمحطات  كهرباء مائية  اسوان       –نجع حمادي  – الصالحية –إسنا  •

اماكن تواجد الفوسفاتسفاجا      –الوادى الجديد  – ام بجمه –السباعية  •

  الن الفوسفات يدخل في صناعة االسمدةوالمبيدات صناعة المبيدات  –صناعة االسمدة  – صناعة الحلى –فوسفات  •

كلهم كائنات حيهنبات    –ان حيو – جبل –انسان  •

  كلهم معادنقصدير        – غابات –نحاس  –ذهب  •

 عذبه كلهم مياه     مياه جوفية –مياه امطار  – مياه بحار –مياه انهار  •

  كلهم نشاط بشرى    السياحة – سقوط االمطار –صيد االسماك  –الزراعة  •

كلهم موانى بحريه      بور سعيد – طنطا –السويس  –االسكندرية  •



كمل ما يأتي :* أ
 . مدينة االسكندريةليموس األول كانت عاصمة مصر في عهد بط ❖

 بطليموس األولسمى العصر  البطلمى بهذا االسم نسبة الى   ❖

 .دولة البطالمة   بطليموس االولأسس  ❖

 التى قامت فى الدلتا. الرعاةاشهر ثورات المصريين عند الرومان ثورة   ❖

 اخر ملوك البطالمة فى مصر. كليوباترا السابعةكانت  ❖

 س  ومعناها المبجل.لقب اغسط اكتافيوسحمل  ❖

 قوادهقسمت امبراطورية االسكندر االكبر بعد وفاته بين   ❖

 .سنه 300استمر حكم البطالمة فى مصر مايقرب من    ❖

  احد علماء جامعة االسكندرية القديمة فى علم الهندسة اقليدسكان   ❖

 عاما.   38 وحكم مصر   فيليب المقدونىالملك  تربى بطليموس األول في قصر   ❖

  جزيرة فيله، معبد دندره ، معبد   ادفوالمعابد الى نشات فى عصر البطالمه  معبد  اهم ❖

 احد علماء جامعة االسكندرية القديمة فى علم الجغرافيا. بطليموسكان   ❖

 باالسكندرية تقديرا  لالمبراطور دقلديانوس.  عمود السوارىشيد  ❖

 لم الطبيعةاحد علماء جامعة االسكندرية القديمة فى ع ارشميدسكان   ❖

 اول عملة معدنية فى التاريخ  بطليموس االولانشا  ❖

 الصينانشا بطليموس االول  المناحل لتصدير العسل الى  ❖

 انس الوجودويطلق عليه قصر  ايزيساقامه البطالمة لعبادة االله  فيلهمعبد  ❖

 عقائد المصريين  وقدم القرابين لاللهة المصرية. اكتافيوساحترم االمبراطور   ❖

 ق . 30ت مصر والية رومانية عام أصبح ❖

 نقطة تحول في تاريخ المسيحية.قسطنطين االول كان حكم  ❖

 كديانة بجانب الديانة الوثنية. بالمسيحيةاحترم االمبراطور قسطنطين   ❖

 . الرومانىوالفن  الفرعونىجبانة كوم الشقافة خليط من الفن  ❖

 ق.م  31عام  اكتيومركة في هزيمة كلوباترا وحليفها في مع اكتافيوسنجح القائد  ❖

 .البيزنطىو العصر  الرومانىعصرين هما العصر  انقسم العصر الروماني إلى ❖

م  الذى انهى عصر اضطهاد المسيحية 313عام   ميالنو اصدر قسطنطين االول مرسوم ❖

  قسطنطين االولعن الحكم لإلمبراطور  دقلديانوساالمبراطور تنازل  ❖



.  المذهب المسيحىعلى من يعتنق  المفروضة العقوبات مرسوم ميالنو ينص على إلغاء ❖

 .االسكندريه  أول كنيسة بمدينة  شيد القديس  مرقس  ❖

 الكنيسة المعلقةالكنيسة الوحيدة التى ليس لها قباب هي  ❖

  الشهداءأطلق على عصر دقلديانوس عصر  ❖

 بفلسطين     بيت لحمولد السيد المسيح في مدينة   ❖

 م.641عام    عمرو بن العاصعلى يد تخلصت مصر من الرومان  ❖



× ( :( أو عالمة )  ضع عالمة ) 

(   )    دخلت المسيحية مصر على يد القديس مرقس. ❖

(   البطالمه هم خلفاء االسكندر االكبر في مصر    )    ❖

(   ل بعشر سنوات   )   كان االسكندر االكبر يكبر بطليموس االو ❖

(   اقيمت منارة االسكندرية فى عهد بطليموس الثالث   )    ❖

( ×)حتحوراقيم معبد دندره  لعبادة االله ايزيس   ❖
(×)  انهزمت    السابعة وحليفهاانتعت معركة اكتيوم  بانتصار كيلوباترا  ❖
(   كانت مصر تابعة لروما فى العصر البيزنطى   )    ❖

(×)احتر الرومان  المصريين واشركوهم فى حكم البالد  ❖
(   )        اقيم عمود السوارى تكريما لالمبراطور اغسطس  ❖

( ×) بيت لحم بفلسطين   ولد السيد المسيح في القاهرة. ❖
(×)كانت منف عاصمة لمصر زمن الحكم الرومانى  ❖
(   )     القرن األول الميالدي .منتصف  دخلت المسيحية مصر في  ❖

(     المسيح في مدينة  بيت لحم بفلسطين   )    ولد السيد ❖

(×)والفرعونى   جبانة كوم الشقافة خليط من الفن الروماني واإلسالمي. ❖
(×)30 ق.م. 40أصبحت مصر والية رومانية عام  ❖
(   )    بعة.آخر ملوك دولة البطالمة كليوباترا السا ❖

(×)  284م      268بدات الكنيسه القبطيه فى مصر بالتاريخ لالحداث منذ عام  ❖
(×)االول   أدخل إلى مصر الساقية والشادوف بطليموس السادس .  ❖
(×)االول  اهتم بطليموس الرابع بالمنسوجات الكتانية. ❖



* اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :

الجيزة (. – إلسكندريةا –القاهرة  )  اصمة مصر في عهد البطالمة مدينة ع 

( عاما. 58 – 48 – 38 )      كم بطليموس مصر ح 

(. قليدسإ –فرويد  –شكسبير  ) ن علماء دار البحث العلمي العالم م 

المناورة (. – لمواطنةا –المشاحنة  )  مارسة الحقوق وااللتزام بالواجبات هي م 

الدير البحري (.  – دفوا –أبو سنبل  )  نشأ البطالمة معابد مثل معبد أ 

(  40 – 31 – 20 )   .م. ق......   .. عركة أكتيوم البحرية عام م 

( لميالديةا –الهجرية  –القبطية  )        قب أغسطس أطلق على أحد الشهور .............ل 

يومية (  –شهرية  – نويةس )  لرومانيين. ل  .............   حنة القمح السعيد شحنةش 

( م313 –م  314 –م  315 )م     ........... مرسوم ميالنو عام .. 

الثالث   (  –الثانى  – الولانتشرت المسيحية  فى القرن ........  ميالديه  ) ا 

يوليوس قيصر( – السكندر االكبرا –لعصر البطلمى هو عصر خلفاء          ) اكتافيوس ا 

قسطنطين(  – يصرقغسطس ا –ح فى عهد االمبراطور   )دقلديانوس لد السيد المسيو 

(  68 – 65 – 64ستشهد القديس مرقس عام   ......  ميالديه  ) ا 

ابى قير(  – كتيوما –نتهى الصراع بين انطونيوس واكتافيوس فى معركة   ) حطين ا 

فيله(  – اس السوداءر –)دندره  م  1936لمعبد الذى اكتشف بالمصادفة عام ا 

بطليموس االول(          –اكتافيوس  – قلديانوسدصره بعصر االضطهاد االكبر او عصر الشهداء )ععرف ي 
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: العبارات األتيه كملاوال : أ

.......................تزرع اراضى شرق العوٌنات اعتمادا على المٌاه ... -1

ٌٌنمسم النمل ............ ونمل .............ونمل ...................... -2

احترم اكتافٌوس عمائد المصرٌٌن ولدم  المرابٌن لاللهه ................................... -3

كدٌانه  بجانب ............................ ................. راطورباعترف  االم -4

تنمسم الطاله الى نوعٌن طاله................................ و طالة .............................. -5

ٌوجد الفحم فى مصر فى منطمة ...................................... -6

ل من ٌعتنك المسٌحٌه بموجب مرسوم ....................تم الغاء العموبات المفروضة على ك -7

ٌعد ............ باالسكندرٌة اعلى نصب تذكارى فى العالم . -8

ٌعد انتمال السلع والخدمات بٌن الدول ..........................................  -9

.......تحالفت كلٌوباترا اسابعة مع البطل الرومانى ........................ -11

تولت كلٌوباترا السابعه حكم مصر بعد ..................................  -11

تسبب الصناعه تلوث ....................... وتلوث ........................... -12

أشهر ثورات المصرٌٌن على الرومان ثورة .................. فى الدلتا .  -13

............................... و ..........................ٌنمسم النمل البرى الى .........  -14

ٌوجد الفوسفات فى ............................ الصحراء الغربٌة . -15

ٌستخدم النمل النهرى لنمل الجٌر و ............................... -16

و ................... ...... و ................................من أشهر المعابد البطلٌمٌه معبد .... -17

بدأالمدٌس مرلس بالتبشٌر بالمسٌحٌة  فى بالد .................................... -18

فى معركة ............................. أصبحت مصر والٌه رومانٌه بعد هزٌمة الملكه ......................  -19

............................. و ...تمل أهمٌه الموانئ الموجوده فى البحر .................... لوجود ...................  -21
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 -:( أمام العبارة الخاطئة ×وعالمة )( أمام العبارة الصحيحة √ع عالمة ): ض انياث

 (    )      السد العالى حمى مصر من خطر الفٌضان والجفاف  -1

 (     )   دخلت المسٌحٌه مصر على ٌد المدٌس باخوم  -2

 (    )     ى مصر من الصناعات االستخراجٌة  صناعة السٌارات ف -3

 (   )     تنتشر فى مصر غابات طبٌعة متنوعة  -4

 (     )       اصدر االمبراطور لسطنطٌن مرسوما بهدم الكنائس وحرق الكتب الممدسه -5

 (     )زراعى فى مصر فى الوادى والدلتا  ٌتركز االنتاج ال -6
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  ١  

 :  
  

  ) الجبل – األمطار – السائق –الفحم .               ( من الموارد البشریة ............... یعد  )١
  ) السد – الھضبة – الطریق –الفالح .               ( من الموارد الطبیعیة ................یعد  )٢
  ) الفیضان و الجفاف معا – الجفاف – الفوضى –التلوث ....             ( ....حمى السد العالى مصر من خطر  )٣
  ) كل ما سبق – األمطار – المیاه الجوفیة –نھر النیل .........        ( مصادر المیاه العذبة فى مصر تشمل  )٤
  )السدود  – الطرق – المحیطات –المبانى ......                            ( من الموارد الطبیعیة  )٥
  ) الصناعة – التعلیم – التجارة –الزراعة ...........                         ( وسیلة لزیادة الكفاءة البشریة  )٦
  ) كل ما سبق – المیاه الجوفیة – نھر النیل –األمطار .......  ( المصدر الرئیسى للمیاه فى الواحات  )٧
  ) كل ما سبق – المیاه الجوفیة – نھر النیل – الشتویة األمطار....... ( تقوم الزراعة في الواحات علي  )٨
  ) كل ما سبق – المیاه الجوفیة – نھر النیل –األمطار الشتویة .......   ( تقوم الزراعة في الساحل الشمالي علي  )٩

  )  كل ما سبق – المیاه الجوفیة – نھر النیل –األمطار ( أحد أھم مصادر المیاه العذبة فى مصر    )١٠
  )  البترول و الغاز الطبیعي – الغاز – الفحم –البترول ( ادر الرئیسیة للطاقة و الدخل القومى فى مصر من المص )١١
  ) كل ما سبق – البیئیة – البشریة –الطبیعیة .............. ( اإلسراف فى استخدام المیاه إھدار للموارد )١٢
  ) السیاحة – البحار – األنھار –المحیطات        ( ...............                    من نماذج األنشطة البشریة  )١٣
 ) میاه الرى – المیاه الجوفیة – األمطار –نھر النیل .............   ( تعتمد الزراعة فى واحة سیوه على میاه  )١٤
  .حدوث تغیرات لبعض الموارد الطبیعة فتصبح غیر صالحة لالستخدام البشري ............  )١٥

 ) اإلسراف –لفیضان  ا– الجفاف –التلوث ( 
  ) الثلوج – نھر النیل –المیاه الجوفیة ( . یعد المصدر الرئیسى للمیاه العذبة فى مصر .................  )١٦
  .كل الموارد التى منحھا اهللا اإلنسان دون جھد من جانبھ فى تكوینھا ..................................  )١٧

  ) الجفاف – التلوث – الموارد الطبیعیة –الموارد البشریة ( 
   .......... یسمي زیادة منسوب المیاه عن مستوي ضفتي النھر في موسم معین )١٨

  ) الجفاف – التلوث – الموارد الطبیعیة –الموارد البشریة ( 
  ..................یسمي ة البشریة وخاصة الزراعة والرعي ندرة المطر مما یضر باألنشط )١٩

  ) الجفاف – التلوث –الطبیعیة  الموارد –الموارد البشریة ( 
 ) النحاس - الحدید - المنجنیز -الفوسفات    (  .أساس الصناعات الحدیثة .................. یعتبر  )٢٠
   ........یعتمد مصنع حلوان للحدید و الصلب على حدید )٢١

  ) كل ما سبق – الصحراء الشرقیة – الواحات البحریة –شرق أسوان ( 
  ) اآلالت –الصلب الحدید و – المبیدات الحشریة –األسمدة  ( ......................اعةیستخدم المنجنیز فى صن )٢٢
  ) أبو طرطور – أبو بجمة – أبو زعبل –أبو النجا  ( .................یصنع سماد السوبر فوسفات فى مصنع )٢٣
  ) النحاس –لحدید  ا– المنجنیز –الفوسفات        ( .......والسیارات معدن یستخدم فى صناعة اآلالت  )٢٤
  ) النحاس – الذھب – الفوسفات –الحدید ( ........الواحات البحریة بالصحراء الغربیة أسوان ویستخرج من  )٢٥
  ) الذھب – الحدید – الفوسفات –المنجنیز (                            ........یتم استخراجھ من منطقة أم بجمة  )٢٦



  ٢  

  ) كل ما سبق - البحر المتوسط - الصحراء الغربیة -الصحراء الشرقیة (... یوجد الذھب فى مصر فى منجم السكري بــ )٢٧

  ) أبو طرطور – بجمة أم – أبو زعبل –أبو النجا ( .....یستخرج المنجنیز من شبھ جزیرة سیناء من منطقة  )٢٨
 .............الصحراء الغربیةیستخرج من السباعیة و ھضبة أبو طرطور بالوادى الجدید ب )٢٩

  ) الذھب – الحدید – الفوسفات – المنجنیز( 
  ) الحلي – البترول والغاز الطبیعي – البالستیك –األسمدة والمبیدات (  .........یدخل الفوسفات فى صناعة  )٣٠
 ) المخصبات – السوبر فوسفات – النترات –األمونیا ..........( تعتمد الزراعة فى مصر على سماد  )٣١
  ) النحاس – الحدید – الفوسفات –المنجنیز ( .......... تعتمد صناعة األسمدة فى مصر على معدن )٣٢
  ) األسمدة – الكھرباء – العالج –البالستیك (  ........یستخدم الذھب فى صناعة الحلى و بعض أنواع من  )٣٣
 .یصدر بكمیات كبیرة للخارجألنھ الدخل القومي في زیادة ................. یسھم  )٣٤

  ) الذھب – الحدید – الفوسفات –المنجنیز ( 
 . األمواجحركةكل ما ینتج عن احتراق الوقود أو حرارة الشمس أو قوة الریاح أو تساقط المیاه أو ............... )٣٥

   )البترول – الطاقة – المعادن – الكھرباء( 
 ...........وتعني عملیة یتم فیھا فصل مكونات البترول عن الزیت األصلى  )٣٦

  ) تبخیر البترول – تسخین البترول –ل  تكریر البترو–مشتقات البترول ( 
  ) الواحات البحریة – ابو طرطور – ام بجمة –المغارة ( ..... ......................ر بمنطقة یوجد الفحم فى مص )٣٧
  ) الشمس والریاح – الفحم – الكھرباء الحراریة –البترول والغاز الطبیعي ......... ( من أمثلة الطاقة المتجددة  )٣٨
 .أكبر مناطق إنتاج البترول فى مصر .................... ...یعتبر  )٣٩

 ) خلیج السویس – الصحراء الغربیة – البحر المتوسط –خلیج العقبة  ( 
 ) الشمس - الغاز الطبیعي - الفحم -البترول ( .... ھى  وأقلھا أھمیھمصادر الطاقة غیر المتجددة تلویثًا للبیئة أكثر  ) ٤٠
 ) الشمس – الغاز الطبیعي – الفحم –البترول .... ( جددة تلویثًا للبیئة ھى  مصادر الطاقة غیر المتأقل )٤١
  ) ابو جبرة – ابو ماضي – بالعیم –العلمین  ( ......من أھم حقول الغاز الطبیعى فى شمال الدلتا حقل  )٤٢
   ) كل ما سبق – الغاز الطبیعي – البترول –الفحم ........ ( من أمثلة الطاقة غیر المتجددة  )٤٣
  ) رابع – ثالث – ثاني –أولي  ( . دول الوطن العربي إنتاجا للكھرباء المائیة ...........د مصر تع )٤٤
  ) غیر مرئیة – تنفذ باستھالكھا – نظیفة ودائمة –تلوث البیئة .............. ( تمتاز الطاقة المتجددة بأنھا طاقة  )٤٥
  ) أم بجمة – الزعفرانة – سیوة –الفیوم  ( .................توجد محطة لتولید الكھرباء من الریاح بمنطقة  )٤٦
 ) الترع – السد العالي – برج القاھرة –الكباري العلویة ...... ( ھو في مصر  أعظم مشروع ھندسي )٤٧
 .........الكھرباء المائیة المولدة من السدود والقناطر والخزانات  )٤٨

  )ھرباء الحراریة  الك– الطاقة الكھرومائیة - الطاقة الشمسیة -طاقة الریاح ( 
 ) المسیطرة – النظیفة – غیر المتجددة –المتجددة ........ ( من مصادر الطاقة الكھرباء الحراریة  )٤٩
  ) الطاقة النظیفة -الطاقة الغیر المتجددة  -الطاقة المتجددة  (........مصادر التي ال تنفذ باستھالك اإلنسان لھا  ال )٥٠
  ...........لھا وال یمكن تعویضھا المصادر التي تنفذ باستھالك اإلنسان  )٥١

  )الطاقة النظیفة  -  الطاقة الغیر المتجددة - الطاقة المتجددة  (
 ) اإلبراھیمیة – المریوطیة – المحمودیة –السالم ( .... تصل میاه نھر النیل إلى شمال سیناء عن طریق ترعة )٥٢



  ٣  

 )   الریاح- المازوتوالر و  البنزین والس – األمواج –الفحم  (  ..........من مشتقات البترول )٥٣
   )١٥ -١٢ - ٩ - ٨٫٥ (من مساحة مصر % ٤  ملیون فدان.....تبلغ مساحة االراضى الزراعیة فى مصر )٥٤
 )اسنا  - بالعیم البحري - الواحات البحریة -العلمین ( ...من أكبر حقول استخراج البترول في خلیج السویس حقل  ) ٥٥
 ) كل ما سبق – خزان اسوان – إسنا –السد العالي ( ...................من محطات تولید الكھرباء المائیة  )٥٦
 ) سیناء – الصحراء الغربیة – البحر المتوسط –البحر األحمر  (  .....من اكبر مناطق انتاج الغاز الطبیعي في مصر ) ٥٧
  )ر  ناص– المنزلة – البردویل –قارون  ( ..............یتم تزوید مشروع توشكى بالمیاه من بحیرة  )٥٨
  ) العربي – األسود – المتوسط –األحمر  ( ....................البحر أكبر بحار العالم تلوثا  )٥٩
 ) األرز – القطن – البطاطس –البرتقال  ( .المركز الثالث فى صادرات مصر ............. یحتل محصول  )٦٠
 ) األرز – القطن –لبطاطس  ا–البرتقال ( . المركز الرابع فى صادرات مصر ..............یحتل محصول  )٦١
  ) األرز – القطن – البطاطس –البرتقال ( .  فى صادرات مصر األولالمركز ..............یحتل محصول  )٦٢
  ) األرز – القطن – البطاطس –البرتقال ( .  فى صادرات مصر الثانيالمركز ..............یحتل محصول  )٦٣
  ) ترعة السالم- البحر األحمر - نھر النیل -البحر المتوسط ( .ه كمصدر رئیسى للمیا.... یعتمد الرى فى مصر على  ) ٦٤
  ) ادكو – البرلس – البردویل –المنزلة  ( .......من بحیرات مصر الطبیعیة فى شمال سیناء بحیرة  )٦٥
  ) المیاه الجوفیة – بحیرة ناصر –نھر النیل  ( . كمصدر رئیسى للمیاه ....مشروع شرق العوینات على یعتمد  )٦٦
  ) كل ما سبق - المیاه العذبة - المیاه المالحة -االستزراع السمكي ...... ( الثروة السمكیة فى مصر ھى مصادر  )٦٧
   )١٢ – ٢٨ – ١٠ – ٢٠ ( .من إجمالى قوة العمل ...... % یعمل بالزراعة فى مصر نحو )٦٨
 .........من أمثلة مشروعات التنمیة الزراعیة فى مصر مشروع  )٦٩

  ) كل ما سبق – شرق العوینات وتوشكي –ة  الفرافر–ترعة السالم  ( 
  )قناة بنما  - قناة السویس - ترعة السالم -قناة توشكى ......( حمر بالبحر المتوسط عن طریقیتصل البحر األ )٧٠
 ) كل ما سبق -  الواحات- الساحل الشمالى -شمال سیناء .....( یقتصر وجود المراعي الطبیعیة في مصر علي  )٧١
 )  البطاطس – البرتقال – األرز –الذرة ......(  في المزارع علي البرسیم وتقتصر تربیة الحیوان )٧٢
 ). كل ما سبق - اللحوم  -األلبان ( ........ تستخدم الحیوانات في الحقول للمساعدة في أعمال الزراعة وإنتاج  )٧٣
  )س  الشم– الخضروات –األسماك  ( مصدرا أساسیًا للغذاء البروتیني في مصر...............  )٧٤
   . ملیون فدان بالصحراء الغربیة١٫٥ستصالح یھدف ال........ مشروع  )٧٥

  ) توشكي - شرق العوینات – الفرافرة –ترعة السالم ( 
  . ألف فدان اعتمادا علي المیاه الجوفیة في الزراعة٢٥٥یھدف الستصالح نحو ........ مشروع  )٧٦

  ) توشكي - شرق العوینات – الفرافرة –ترعة السالم ( 
  )١٢ – ٢٨ – ١٠ – ٢٠(   .  من جملة الصادرات٪ ...........م الزراعة بنحو تساھ )٧٧
 ) البحر األحمر – البحر المتوسط –بحیرة ناصر  . (  بسبب كثرة الشعاب المرجانیة......یصعب الصید من  )٧٨
 ) كل ما سبق – البناء علیھا – الردم –التلوث ......... ( تتعرض البحیرات الطبیعیة لـــ  )٧٩
 ) البرلس - المنزلة - البردویل -ناصر ... (  البحیرات تعرضًا للتلوث والردم والبناء علیھا في مصر بحیرةأكثر )٨٠
 ) كل ما سبق - التفجیر - اإلھمال -التجفیف  ( لتوسع العمرانيل ....... لـــمساحات كبیرة من البحیرات تتعرض  )٨١
 ) الرعي – الزراعیة –الصناعة  ( لسد احتیاجات السكانھي تحویل المواد الخام إلي منتجات ..................  )٨٢



  ٤  

 ) الصناعة األستخراجیة – الصناعة –الصناعة التحویلیة  ( .استخراج المواد الخام من المناجم ھي .........  )٨٣
 )راجیة  الصناعة األستخ- الصناعة -الصناعة التحویلیة . ( ھي تحویل المواد الخام باستخدام اآلالت واألدوات.........  ) ٨٤
  )م ١٩٢٢ –م ١٩٢١ –م ١٩٢٠ –م ١٩١٩( أسس االقتصادى طلعت حرب بنك مصر فى عام    )٨٥
  % )١١ -%١٧٫٢ -%٢٥ -% ٣٠.                ( من االقتصاد المصرى ... % تساھم الصناعة بنحو  )٨٦
  )ق  كل ما سب– زراعیة – حیوانیة –معدنیة ......             ( الخامات الالزمة للصناعة خامات  )٨٧
 ) نجع حمادى – أسیوط – حلوان –القاھرة  ( ......تتركز صناعة األلومنیوم فى مصر فى مدینة  )٨٨
  ) الخدیو إسماعیل – محمد نجیب – طلعت حرب –محمد على ... ( .....بدأت صناعة الغزل و النسیج فى مصر على ید ) ٨٩
  ) الخدیو إسماعیل – محمد نجیب –رب  طلعت ح–محمد على ..... ( تطورت صناعة الغزل و النسیج فى مصر على ید ) ٩٠
  ) التعدین – المشروبات – األثاث –اآلالت ......      ( من الصناعات االستخراجیة فى مصر )٩١
 ) كل ما سبق – الغاز الطبیعي –  البترول–التعدین ......   ( من الصناعات االستخراجیة فى مصر )٩٢
 ) كل ما سبق – األسمنت - األثاث -الغزل والنسیج ......   (  في مصر من الصناعات التحویلیة  )٩٣
 ) كل ما سبق – مصادر الطاقة –المواد الخام ........ ( من المقومات الطبیعیة لقیام الصناعة  )٩٤
 ) كل ما سبق – رؤوس األموال – األسواق و النقل –العمالة ........ ( من المقومات البشریة لقیام الصناعة  )٩٥
  )القاھرة ودمیاط – السویس وبورسعید –واألسكندریة القاھرة  ( .... األثاث فى مصر فى مدینتية تتركز صناع ) ٩٦
   )٣٠ – ١٥ – ١٢ – ٢٠ ( .من إجمالى قوة العمل ...... %  فى مصر نحوبالصناعةیعمل  )٩٧
  ) التجارة - الزراعة – دخان الطائرات –دخان المصانع  (............ تلوث الھواء بسبب ی )٩٨
  ) كل ما سبق - المصانع - المطارات -المزارع ( في المیاه ......   المیاه للتلوث بسبب إلقاء مخلفات تتعرض )٩٩

                                                         ) كل ما سبق – منافع – أضرار –فوائد ( .  كثیرة بالنسبة للبیئة .........تسبب الصناعة  )١٠٠
  . دولة إفریقیة منھا مصر٢٠د اقتصادى یضم دول شرق وجنوب إفریقیا وعددھا اآلن اتحاھو ...........  )١٠١

  ) االتحاد الالتیني – تجمع الكومیسا – األتحاد األفریقي –األتحاد األوربي ( 
  )   النھرى - البحرى – البرى -الجوى ...... ( البضائع رخیصة الثمن و كبیرة الحجم یتم نقلھا عن طریق النقل )١٠٢
  ) اإلسكندریة – أبى قیر – سفاجا –الداخلیة ....... ( شاء میناء دمیاط الجدید لتخفیف الضغط عن میناء تم إن )١٠٣
   )٥٠ – ٤٠ -٣٠ – ٢٠         ( )مطار ( میناء ........  مصر الجویة فى) المطارات (  الموانئیبلغ عدد  )١٠٤
   ..................یرجع توافر وسائل النقل البرى فى مصر إلى )١٠٥

  ) ارتفاع الجبال – كثرة المطارات – استواء معظم السطح –كثرة الموانى                                   (    
  ) صید األسماك – قلة السفن – السدود و القناطر –تجمد النھر .......... ( یعوق المالحة النھریة فى مصر )١٠٦
  ) الغرب للشرق – الجنوب للشمال –لجنوب  الشمال ل–الشرق للغرب ......( یجرى نھر النیل فى مصر من  )١٠٧
  ) رابع – ثالث – ثانى –أول ( دول العالم إنشاًء للسكة الحدیدیة        .................. تعتبر مصر  )١٠٨
  ) البرى – المائي –الجوى .................                                    ( أرخص وسائل النقل ھو النقل  )١٠٩
  ) اإلسكندریة - أبو قیر - بورسعید -دمیاط ( على البحر المتوسط ........ لمصریة أھمیة میناء أكثر الموانى ا )١١٠
 ) فرنسا - إنجلترا - المانیا -الوالیات المتحدة األمریكیة ( ثانى أكبر شریك تجارى لمصر بعد االتحاد األوروبي  )١١١
  ) رابع – ثالث – ثانى –أول    ( لمترو األنفاق إنشاًء  واألفریقیةالدول العربیة.................. تعتبر مصر  )١١٢
  ) الخروج  - النقل والمواصالت -األتصاالت .......... ( االنتقال من مكان آلخر بواسطة وسائل النقل  )١١٣



  ٥  

 ) السفر  - الھجرة - النقل والمواصالت -األتصاالت ( . ...اتصال األفراد دون انتقال عبر الھاتف أواإلنترنت  )١١٤
  .)إقلیم القاھرة الكبرى() القاھرة والجیزة وشبرا الخیمة ( بین ثالث مدن مصریة ..... ........یربط  )١١٥

  ) كل ما سبق – مترو األنفاق – الطرق البریة –السكك الحدیدیة ( 
 ........ دولیة المواصفات الطرق ذات ال من )١١٦

  ) كل ما سبق –طریق الصعید الصحراوى  -  طریق القاھرة اإلسكندریة الصحراوي (
 ) شرق آسیا - أمریكا الجنوبیة - شرق و جنوب أفریقیا -أوروبا ....( الكومیسا ھو اتحاد اقتصادى یضم دول )١١٧
 ....... ھو عصر فى مصر) الیونانى ( عصر خلفاء اإلسكندر األكبر المقدونى  )١١٨

  ) المسلمین - األغریق -  البطالمة - الرومان ( 
 ..........فى معظم حروبھ شارك معھ  و قواد جیش األسكندر األكبرأشھرمن  )١١٩

  ) بطلمیوس األول – أكتافیوس – دقلدیانوس –یولیوس قصر ( 
 ) كل ما سبق -تاریخھا المجید  -ثروتھا العظیمة ............ ( بسبب  بحكم مصر  بطلمیوس األولأنفرد )١٢٠
 ) بورسعید -   اإلسكندریة- الجیزة -القاھرة ..... (  عاصمة مصر في فترة حكم البطالمة والرومان كانت )١٢١
  ) بطلمیوس األول – أكتافیوس – دقلدیانوس –یولیوس قصر (  ........... دولة البطالمة في مصر مؤسس )١٢٢
 ) بطلمیوس األول - أكتافیوس - دقلدیانوس -یولیوس قصر  ( ....وضع نواة مكتبة اإلسكندریة وسك أو عملة معدنیة ) ١٢٣
 ...........من األعمال العلمیة لبطلمیوس األول  ) ١٢٤

  ) كل ما سبق – وضع نواة مكتبة اإلسكندریة القدیمة –إنشاء مجمع البحوث األدبیة والعلمیة ( 
  ) الثانى عشر – السادس – الثانى –األول  ( ..... فى عھد بطلمیوس ) ندریة جامعة اإلسك( أنشئت دار البحث العلمى  ) ١٢٥
  ) بطلمیوس األول – أكتافیوس –دقلدیانوس  –یولیوس قصر  ( ......بعد وفاة اإلسكندر األكبر كانت مصر من نصیب ) ١٢٦
  ) الرابع – الثالث – الثانى –األول ............               ( ھو بطلمیوس) سوتیر أى المنقذ (  الذى كان یحمل لقب ) ١٢٧
 )ندرة  د– القدس – القاھرة –اإلسكندریة .................                ( اتخذ بطلمیوس األول عاصمة لدولتھ مدینة  ) ١٢٨
   )قسطنطین األول - یولیوس قیصر - اكتافیوس -انطونیوس (   م٣١٣مرسوم میالن عام ........... األمبراطور أصـدر  ) ١٢٩
 ) الھند – الصین – فرنسا –إیطالیا ...............       ( أنشأ بطلمیوس األول كثیرا من المناحل لتصدیر العسل إلى  ) ١٣٠
  ) أبى قیر – أكتیوم – نوارین –حطین .................      ( یوس فى معركة انتھى الصراع بین أنطونیوس و اكتاف ) ١٣١
  )م .ق٣٥ –م .ق٣١ –م .ق٣٠ –م .ق٢٥..................                  (  عام  البحریةحدثت معركة اكتیوم ) ١٣٢
  .................دخل اكتافیوس بجیشھ مصر و أصبحت مصر والیة رومانیة بعد معركة  ) ١٣٣

  ) أبى قیر البحریة - مانزكرت - أكتیوم البحریة -ن حطی ( 
  ) نفرتیتي - زینوبیا - كلیوباترا السابعة -حتشبسوت  ( .بعد بطلمیوس الثانى عشر ......... حكمت مصر  ) ١٣٤
  ) نفرتیتي - زینوبیا - كلیوباترا السابعة -حتشبسوت ............... ( أخر ملوك البطالمة في مصر  ) ١٣٥
 ) ھیرودوس  – یولیوس قیصر – اكتافیوس –أنطونیوس ........ ( لسابعة مع القائد الرومانى تحالفت كلیوباترا ا ) ١٣٦
  .)  الرابع -الثالث  - الثاني -األول ............. ( وس ی بطلمضعفت دولة البطالمة بعد ) ١٣٧
  .م .ق٣١ البحریة  فى ھزیمة كلیوباترا و حلیفھا أنطونیوس فى معركة أكتیوم........................ نجح القائد  ) ١٣٨

  ) ھیرودوس  – یولیوس قیصر – اكتافیوس –أنطونیوس ( 
  ) أنطونیوس – قسطنطیین األول – ھادریان –یولیوس قیصر ......(أصبح أكتافیوس إمبراطورا على مصر بعد وفاة ) ١٣٩



  ٦  

  ) ھادریان – یولیوس قیصر – اكتافیوس –انطونیوس ...............          ( حمل لقب أغسطس قیصر  أى المبجل ) ١٤٠
  )م ٥١٣ –م ٣٣١ –م ٣١٣ – م ١٣٣..........................                        ( صدر مرسوم میالن عام  ) ١٤١
 ) الدلتا – سیناء – صعید مصر –اإلسكندریة ...............               ( قامت ثورة الرعاة ضد الحكم الرومانى فى  ) ١٤٢
 للسكن والعلوى ........  السفلى لـــ یتكون معبد رأس السوداء من طابقین ) ١٤٣

  ) التدریب – التأمل – العبادة –المبیت ( 
  )قسطنطین - یولیوس قیصر - اكتافیوس -انطونیوس ( ... .احترم عقائد المصریین وقدم القرابین لآللھة المصریة  ) ١٤٤
  )قسطنطین األول - قیصر  یولیوس- اكتافیوس -انطونیوس (  .......كان حكمـھ نقطة تحـول فى تاریخ المسیحیة ) ١٤٥
 .........م الذي أصدره قسطنطین األول ٣١٣من بنود مرسوم میالن عام  ) ١٤٦

  ) كل ما سبق - إعادة أمالك الكنیسة المصادرة - إلغاء العقوبات المفروضة علي المسیحیین -االعتراف بالمسیحیة  ( 
 ) طیبة – البحیرة – القاھرة –األسكندریة .......... ( یوجد حصن بابلیون في مدینة  ) ١٤٧
 ) المسرح الروماني – عمود السواري – معبد رأس السوداء –حصن بابلیون  ......... ( أعلى نصب تذكارى فى العالم ) ١٤٨
  ) مصر - العراق - سوریا -فلسطین ....................  ( ولد السید المسیح فى بیت لحم فى ) ١٤٩
   )قسطنطین األول - یولیوس قیصر - اكتافیوس -انطونیوس (  ............خالل عھد األمبراطورولد السید المسیح  ) ١٥٠
 ) فلسطین – العراق – الشام – مصر....... ( قامت العائلة المقدسة برحلتھا إلي  ) ١٥١
  ) ھیرودوس  - یولیوس قیصر - اكتافیوس -أنطونیوس  ( .....قامت العائلة المقدسة برحلتھا بسبب أضطھاد الرومان لھم زمن  )١٥٢

 ) یافا – الناصرة – عكا –حیفا . ( بفلسطین .....  عاد السید المسیح ، وعاش في قریة سموت ھیرودوبعد  ) ١٥٣
  ) القدیس یوحنا – القدیس مرقس – القدیس لوقا –السید المسیح  ....... ( أول من بشر باإلنجیل فى مصر ) ١٥٤
  )لقدیس یوحنا  ا– القدیس مرقس – القدیس لوقا –السید المسیح ....... ( دخلت المسیحیة مصر علي ید  ) ١٥٥
 ) الرابع – الثالث – الثاني –األول  (  المیالدى......... منتصف القرن دخلت المسیحیة مصر ) ١٥٦
 ) القدیس یوحنا- القدیس مرقس - القدیس لوقا -السید المسیح  (أول كنیسة باإلسكندریة وأصبح أو أسقف لھا.... شید  ) ١٥٧
 ) القدیس یوحنا- القدیس مرقس - القدیس لوقا -د المسیح السی (. علي ید الرومان  م٦٨سنة .......... استشھد  ) ١٥٨
  . االضطھاد األكبر أو  )عصر الشھداء( بـــ   ................... یعرف عصر ) ١٥٩

  ) یولیوس قیصر – دقلدیانوس – اوكتافیوس –قسطنطین ( 
 ) القبطي –سي  الفار– المیالدي –الھجري ( للتقویم م  بدایة ٢٨٤ الكنیسة القبطیة في مصر عام تذاتخ ) ١٦٠
   )٦٨ – ٦٦ – ٦٥ – ٦٤( میالدیة   ...........استشھد القدیس مرقس عام  ) ١٦١
  )السریان  –االنبامقار  –المحرق  –االنبا بیشوى  (   .......................أكبر أدیرة مصر والشرق االوسط دیر  ) ١٦٢
 ) كل ما سبق – دیر المحرق –ون  أدیرة وادى النطر–الكنیسة المعلقة ...... ( من اآلثار القبطیة فى مصر  ) ١٦٣
   ) كل ما سبق - دندرة - فیلة - أدفو - دیر المدینة ........... (منارة اإلسكندریة ومعابدمن أثار البطالمة في مصر  ) ١٦٤
  ) المسرح الروماني - معبد رأس السوداء - عمود السواري -حصن بابلیون ........... ( من أثار الرومان في مصر  ) ١٦٥
 ) قسطنطین األول- دقلدیانوس -  األولوسیبطلم (   بالدیانة المسیحیة إلى جانب العبادة الوثنیة........اعترف ) ١٦٦
   )٤٦١-١٤٦-٤١٦ -٦٤١ (  وتخلیص مصر من االضطھاد الروماني م..........قام عمرو بن العاص بفتح مصر عام  ) ١٦٧
 )سوان  أ– أسیوط – األسكندریة –القاھرة ........ ( یوجد دیر المحرق في محافظة  ) ١٦٨
 ) القاھرة – أسیوط – األسكندریة –البحیرة ........ ( توجد أدیرة وادي النطرون في محافظة  ) ١٦٩



  ٧  

  
  
  
  
  
  
  
  


 

 :       ل م اجع ربین ، اللھ ة المق لین و المالئك ظ المرس  اللھم إني أسألك فھم النبیین و حف
رارن    ا بخشیتك و أس ذكرك و قلوبن امرة ب سنتنا ع م    أل سبنا اهللا و نع دیر و ح ئ ق ل ش ى ك ك عل ك إن ا بطاعت

.الوكیل  
    ھ اجتي إلی اللھم إني أستودعك ما قرأت و ما حفظت و ما تعلمت فرده على عند ح

  .إنك على كل شئ قدیر و حسبنا اهللا و نعم الوكیل 
  ك إال     اللھم إني توكلت علیك و سلمت أمري إلی ى و ال منجى من أ ل ك ال ملج

  إلیك 
          ًلطانا دنك س ى من ل ل ل رب أدخلني مدخل صدق و أخرجني مخرج صدق و اجع

  نصیرًا 
   رب اشرح لي صدري و یسر لي أمري و أحلل العقدة من لساني یفقھوا قولي بسم

  .سھالً یا أرحم الراحمین اهللا الفتاح اللھم ال سھل إال ما جعلتھ 
         ك أستغیث رب وم برحمت ا قی ال إلھ إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمین یا حي ی

  .إنى مسنى الضر و أنت أرحم الراحمین 
   اللھم یا جامع الناس لیوم ال ریب فیھ أجمع على ضالتي.  
 ھذا و ما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا اهللا الحمد هللا الذي ھدانا ل. 

 
  
  
 












































































































































